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II. Kurrikula bërthamë për profilin “Mekatronikë”, klasat 10, 11 dhe 12 

 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Mekatronikë”, klasat10, 11 dhe 12 

 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

 

Arsimimi në profilin “Mekatronikë” trajtohet në kuadrin e shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet 

në shkollat profesionale, në dy shkallë (nivele):  

- Niveli i parë e arsimimit profesional, me kohëzgjatje dy vite mësimore, i përgatit nxënësit për 
nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e Mekatronikës. Jep një certifikatë të 
përgatitjes profesionale të nivelit të zanatçiut (zejtarit) dhe mundëson kalimin në shkallën e dytë 
të arsimimit profesional. 
 

- Niveli i dytë, me kohëzgjatje një vit mësimor pas përfundimit të nivelit të parë, i përgatit 
nxënësit për të fituar një kualifikim profesional, që u mundëson atyre integrimin në tregun e 
punës, si dhe vazhdimin e studimeve në nivele më të larta. Jep një certifikatë të përgatitjes 
profesionale të nivelit të punëtorit të kualifikuar dhe mundëson kalimin në shkallën e tretë të 
arsimimit profesional (niveli teknik-manaxherial) ose në kurset urë (njëvjeçare) që lejojnë 
kalimin në studimet universitare ose post-sekondare.  
 
  

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit mësimore “Mekatronikë”, për nivelin e parë  
dhe dytë të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 
A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e 
përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 
përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses 
në tregun e punës. 

 
b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

 

Programet e arsimit të mesëm të lartë profesional janë të hapura për personat që kanë kryer arsimin 
e detyrueshëm dhe nuk janë më të vjetër se 17 vjet. Përjashtimisht, personat deri në 24 vjet mund t’i 
regjistrojnë programet e arsimit të mesëm të lartë profesional me aprovimin e këshillit të 
mësimdhënësve të shkollës në pajtim me dispozitat e MASHT, të cilat rregullojnë kushtet dhe 
kriteret për regjistrimin e nxënësve dhe ndjekësve të shkollave të mesme profesionale. Shkollimin në 
profilin “Mekatronikë”, niveli I dhe II, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë 
përfunduar me sukses arsimin e detyruar dhe i përmbushin kriteret e parapara me ligjin e Arsimit 
Parauniversitar dhe Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Republikën e Kosovës, për 
zhvillimin e personalitetit, talentit dhe aftësisë mendore e fizike të nxënësve deri në potencialin e 
tyre të plotë, duke u bazuar në parimet e përgjithshme për; gjithëpërfshirje, qasje, transfer dhe 
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progres, mësim teorik dhe të praktikës profesionale, mbështetje e zhvillimit të karrierës si pjesë e 
integruar e procesit të të mësuarit gjatë gjithë jetës.   

 

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

 
I diplomuari në Mekatronikë është një punëtor i shkathtë i cili punon në fushën e 

mekatronikës, automatikës, apo fushën inxhinierisë të instrumenteve apo elektronikën e 

kompanisë. Detyrat e tij/saj kryesore janë qe të montoj, përdor dhe testoj pajisjet dhe sistemet 

mekatronikë për të siguruar funksionimin e tyre pa pengesa. Ai/ajo përshtat sistemet 

mekatronikë duke u bazuar në udhëzimet e punës duke përdorur instrumentet e duhura të 

kontrollit dhe matjes. 

I diplomuari në Mekatronikë përcjellë udhëzimet e përshkruara të punës, dokumentet dhe 

kërkesat e cilësisë gjatë kryerjes së detyrave. 

Personi me kualifikimet e niveleve 4 dhe 5 të KKK punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke 

udhëhequr përformancën e projekteve të mekatronikës dhe duke qenë përgjegjës për 

rezultatet e punës së ekipit. Ai/ajo përzgjedh dhe zbaton teknologji dhe metoda të ndryshme 

për gjetjen e zgjidhjeve të reja duke marrë parasysh gjithashtu edhe efiçencën e energjisë, 

principet e ekonomisë dhe qëndrueshmërisë ambientale. 

Përveç aktiviteteve specifike profesionale, puna e mekatronikës përfshin mbikëqyrjen e ekipit, 

këshillimin e klientëve, ndarja e resurseve dhe delegimi i punëve dhe bashkëpunimi me 

elektricistë, automatikë, teknologë, TI dhe specialistë të tjerë të fushave relevante të aktivitetit. 

 

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit  

 

Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin “Mekatronikës”, niveli I dhe II, është zhvillimi i personalitetit të 

nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv dhe kompetent, si dhe për 

t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të rëndësishme për arritjen e 

këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i vullnetit të lirë në 

marrjen e vendimeve,  nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar 

individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që shkolla profesionale t’u krijojë nxënësve: 

- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 
mendore; 

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 
qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e 
aftësimit profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes në 
punë  dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 
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- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në 
sektorin e ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe 
për të qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 
- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 
- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 
- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal 

dhe profesional.  
- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet 

përvojës së punës praktike. 
- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në 

kontekstet e integrimit rajonal dhe Evropian. 
 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

Ndjekja e shkollimit në profilin mësimore “Mekatronikes”, niveli I dhe II, do të zhvillojë te nxënësit 
një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin me efektivitet 
të programit mësimor, si bazë për zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale, 
vijimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun e punës 
gjithnjë në ndryshim. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 
 
- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tij dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 
- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  
- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes 

dhe shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 
- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes së 

objektivave. 
- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e 

situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 
- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 
- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të 

reja, më efektive. 
- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve 

lokale, rajonale dhe globale. 
- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 
- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 
- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të 

nxënë që zgjat gjithë jetën. 
- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 
- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   
- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar 

më tej të arriturat.   
 
 
 
 



 

P
ag

e7
 

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   

 

Ndjekja e shkollimit në profilin “Mekatronikës”, niveli I dhe II, do të zhvillojë te nxënësit edhe një 
tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i shërbejnë atij për vijimin e shkollimit dhe të aftësimit 
profesional të mëtejshëm, si dhe për punësimin e suksesshëm në sektorin e ekonomisë. Kështu, 
nxënësi do të jetë i aftë të:  
 
 - Përdorë terminologji profesionale: Fjalori i përdorur për udhëzime, manualet e 

përdoruesve dhe urdhëresat e punës; 

-  Vizaton dhe skicon vizatimet teknike: Përmbajtja dhe simbolet; 
- Përshkruan pajisjet dhe instalimet mekatronike: Klasifikimet, synimi dhe 

ndërtimi dhe kërkesat e montimit; 
- Përcakton parametrat e sistemeve mekatronike; 
- Përshkruan principet funksionuese të sistemeve mekatronike; 
- Tregon strukturën e sistemeve të kontrollit të pajisjeve mekatronike; 
- Përshkruan principet e informatave të procesuara dhe bartja dhe konvertimi i sinjalit; 
-      Identifikon komponentët me të zakonshme të mekatronikës (detektorët, mbushësit, 

kontrolluesit-PLC, etj.), funksionet e tyre dhe principet e operimit; 
- Tregon shenjat e produkteve të komponentëve me të zakonshme të mekatronikës; 
-      Kryen punë të ndryshme instaluese të mekatronikës, materialet e përdorura gjatë 

instalimit (strukturore, elektro-teknike etj.) dhe vetitë e tyre; 

-      Përdor instrumentet dhe veglat matëse të gjatë instalimit të pajisjeve dhe 
sistemeve mekatronike; 

- Përshkruan principet operuese të komponentëve në lidhje me hidrauliken dhe 
pneumatikën; 

- Zbaton kërkesat profesionale për shëndetin dhe sigurinë valide për punët kryesore të 
ndërtimit; 

- Zbaton kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike në ambient me potencial eksplodues; 

- Zbaton kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike në ambient me potencial kimik agresiv; 

-      Zbaton kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike në ambient me sterilitet të rritur; 

-      Zbaton kërkesat profesionale për shëndet dhe siguri, masat e sigurisë dhe pajisje 
personale mbrojtëse qe kanë të bëjnë me punët mekatronike; 

-      Zbaton kërkesat e themeluara për trajtimin e materialeve të rrezikshme për ambientin 
dhe materialet qe kërkojnë hedhje; 

- Shfrytëzon dokumentet e përdorura në punët e mekatronikës (instalime, manuale për 
përdorues dhe mirëmbajtje, diagrame etj.) 
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2. Plani mësimor i profilit “Mekatronikë”, klasat 10, 11 dhe 12 

Plani mësimore dhe RM e moduleve për Mekatronikë 

 Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 

A Lëndët e përgjithshme 14 (490) 11 (385) 10 (320) 

1. Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (105) 3 (105) 3 (96) 

2. Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 2 (64) 

3. Matematikë 3 (105) 3 (105) 3 (96) 

4. Edukate qytetare 1 (35) - - 

5. Edukatë fizike dhe shëndetësore 2 (70) 2 (70) 2 (64) 

6. Fizikë 2 (70) 1 (35) - 

7. Psikologji 1 (35) - - 

     

B Lëndët Profesionale 18 (630) 21 (735) 22 (704) 

1. Bazat e elektroteknikës 2 (70) 2 (70) - 

2. Teknikat e matjes 2 (70) - - 

3. Vizatim teknik me dokumentacion 2 (70) - - 

4. Materialet teknike 2 (70) - - 

5. Detalet e makinave 2 (70) - - 

6. TIK dhe programim 2 (70) 2 (70) 2 (64) 

7. Teoria e prodhimit dhe organizimi i 
ndërmarrjes 

- 2 (70) - 

8. Pneumatikë dhe hidraulikë - 3 (105) 2 (64) 

9. Programet softuerike aplikative - - 4 (128) 

10. Bazat e robotikës - 3 (105) - 

11. Bazat e elektronikës - 3 (105) - 

12. Bazat e automatizimit - - 3 (96) 

13. Bazat e teknikës së rregullimit - - 2 (64) 

14. Vizatim me kompjuter - - 3 (96) 

15. Elektronika digjitale - 2 (70) 2 (64) 

16. Teknologjia mekanike 4 (140) - - 

17. Mekanike teknike 2 (70) 2 (70) - 

18. Senzorët dhe aktuatorët - 2 (70) - 

19. Mikroprocesorët - - 2 (64) 

20. Menaxhim i projekteve në 
Mekatronikë 

- - 2 (64) 

 Gjithsejtë A+B 32 (1120) 32 (1120) 32 (1024) 

 

Raportet kohore; Lëndët e përgjithshme – 36.5%; Teoria dhe praktika profesionale – 63.5 %. 
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PËRSHKRUESIT E MODULEVE  

Klasa 10  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“BAZAT E ELEKTROTEKNIKЁS ” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë  
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e Elektronikës”, klasa 10: 
RM 1: Nxënësi përshkruan ligjet baze tё elektrostatikёs, 
RM 2: Nxënësi përshkruan qarqet elektrike dhe parametrat e tyre , 
RM 3: Nxënësi përshkruan elementet dhe ligjet e qarkut elektrik,  
RM 4: Nxënësi  përshkruan dhe ndërton qarqet e rrymës së vazhduar , 
RM 5: Nxënësi shpjegon dhe zbaton burimet e rrymës dhe tensionit të vazhduar, 
RM 6: Nxënësi  përshkruan dukurit magnetike dhe elektromagnetike, 
         

 RM1: Nxënësi përshkruan ligjet baze tё elektrostatikës, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përkufizon ligjin e Kulonit, 
- Përkufizoj potencialin elektrik dhe tensionin, 
- Përkufizoj intensitetin e fushës elektrostatike, 
- Përshkruan ngarkesën elektrike,kapacitetin elektrik dhe tensionin elektrik nё kondensator, 
- Përshkruan fushën elektrostatike nё materialet dielektrike, 
- Përshkruan energjinë e fushës elektrostatike. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikës, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan ligjin e Kulonit, 
- Përkufizon potencialin elektrik dhe tensionin, 
- Përkufizon intensitetin e fushёs elektrostatike, 
- Përshkruan ngarkesën elektrike,kapacitetin elektrik dhe tensionin elektrik nё kondensator, 
- Përkufizon fushën elektrostatike, 
- Përshkruan energjinë e fushёs elektrostatike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- zbaton potencialin elektrik dhe tensionin, 
- zbaton intensitetin e fushёs elektrostatike, 
- mat ngarkesën elektrike, kapacitetin elektrik dhe tensionin elektrik nё kondensator, 
- lokalizon fushën elektrostatike dhe energjinë e saj. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

RM 2: Nxënësi përshkruan qarqet elektrike dhe parametrat e tyre , 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Përshkruan madhësitë kryesore elektrike nё njё qark elektrik, 
- Identifikon elementet kryesore elektrike, 
- Përshkruan qarkun e thjesht elektrik. 
- Përkufizon rrymёn dhe tensionin nё qarkun elektrik, 
- Tregon raportet rrymё-tension nё qarkun elektrik’ 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikës, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Njeh madhësitë elektrike tё qarkut elektrik, 
- Përshkruan elementet kryesore tё qarkut elektrik, 
- Numëron elementet qarkut elektrik, 
- Përshkruan raportin mes rrymës dhe qarkut elektrik, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Vizaton skemёn e qarkut elektrik, 
- Ndërton skemёn e qarkut elektrik, 
- Mat madhёsit elektrike nё qarkun elektrik, 
- Paraqet grafikisht rezultatet e fituara, 
- Demostron rezultatet e fituara. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
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- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
- Detyra te shtëpisë  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 3: Nxënësi përshkruan elementet dhe ligjet e qarkut elektrik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përshkruan rezistonin, kondensatorin, bobinën, burimet energjisë elektrike dhe vetit e 
tyre,  

- Përshkruan ligjin e Omit, 
- Përshkruan ligjin e parë dhe tё dytё Kirkofit; 
- Përkufizon barazinë e baraspeshave elektrodinamike, 
- Identifikon shperndarjen e potencialeve elektrike nё pikat e qarkut elektrik. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikës, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Identifikon rezistorin, kondensatorin, bobinën, burimet energjisë elektrike dhe vetit e tyre, 
- Përkufizon ligjin e Omit, 
- Përkufizon ligjin e parё dhe tё dytё Kirkofit, 
- Njeh barazinë e baraspeshave elektrodinamike, 
- Përshkruan shpërndarjen e potencialeve elektrike nё pikat e qarkut elektrik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënesit 
- lidh rezistorin, kondensatorin, bobinën dhe burimet energjisё elektrike nё qarkun elektrik, 
- zbaton ligjin e Omit, 
- zbaton ligjin e parё dhe tё dytё Kirkofit, 
- tregon barazinë e baraspeshave elektrodinamike, 
- mat potencialet elektrike nё pikat e qarkut elektrik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
RM 4: Nxënësi  përshkruan dhe ndërton qarqet e rrymës së vazhduar , 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përkufizon lidhjet rezistorit, kondensatorit, bobinës dhe burimeve elektrike nё qarkun 
elektrik, 

- Përshkruan lidhjet rezistorit, kondensatorit, bobinёs dhe burimeve elektrike nё qarkun 
elektrik, 

- Përkufizon qarkun e rymёs sё vazhduar, 
- Përshkruan qarkun e rymёs sё vazhduar, 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikёs, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Interpreton lidhjet e rezistorit, kondensatorit, bobinёs dhe burimeve elektrike nё qarkun 

elektrik, 
- Interpreton qarkun e rymёs sё vazhduar, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbaton lidhjet e rezistorit, kondensatorit, bobinës dhe burimeve elektrike nё qarkun 

elektrik, 
- ndërton qarkun elektrik, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
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shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

RM 5: Nxënësi shpjegon dhe zbaton burimet e rrymёs dhe tensionit të vazhduar, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përkufizon burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- Përshkruan burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- Dallon burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- Tregon lidhjet e burimeve tё rrymёs sё vazhduar. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikës, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkruan burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- Identifikon burimet e rrymёs sё vazhduar, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përzgjedh burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- lidh burimet e rrymёs sё vazhduar, 
- përdor burimet e rrymёs sё vazhduar, 

 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 
 

RM 6:  Nxënësi  përshkruan dukurit magnetike dhe elektromagnetike, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përkufizon dukurit magnetike dhe elektromagnetike, 
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- Shpjegon fushёn magnetike te rrymës elektrike stacionare, 
- Shpjegon parimin e punёs sё elektromagneteve, 
- Tregon efektin e përçuesit me rrymё elektrike nё fushёn magnetike, 
- Përkufizon induksionin elektromagnetik, 
- Përkufizon qarqet magnetike. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti i elektroteknikёs, 
- projektori 
- Katalogje tё komponentëve elektronike. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan dukurit magnetike dhe elektromagnetike, 
- përshkruan fushёn magnetike te rrymës elektrike stacionare, 
- njeh parimin e punёs sё elektromagneteve, 
- njeh efektin e përçuesit me rrymё elektrike nё fushёn magnetike, 
- përshkruan induksionin elektromagnetik, 
- përshkruan qarqet magnetike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- tregon dukurit magnetike dhe elektromagnetike, 
- përdor elektromagnetin, 
- përdor instrumentet matёse me efekt tё fushёs magnetike nё përçues, 
- zbaton induksionin elektromagnetik nё qarqet magnetike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“TEKNIKAT E MATJES ” 
 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknikat e matjes”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi aplikon metodat matjes dhe llogarit gabimet gjate matjeve 
RM2: Nxënësi kryen matje te madhësive mekanike (përmasat e jashtme dhe te 
brendshme, thelluesit, këndet, temperatura, presioni, numrit te rrotullimeve dhe 
momentit rrotullues, matjen e fuqisë, matjen e forcës) 
RM3:Nxënësi kryen matje te madhësive elektrike dhe magnetik 
   

RM1: Nxënësi aplikon metodat matjes dhe llogarit gabimet gjate matjeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

– shpjegojë rëndësinë e matjeve ne makaronike; 
– bëjë dallimin ndërmjet njësive të nxjerra, themelore dhe njësive plotësuese 
– tregojë faktorët që shkaktojnë gabime gjatë matjeve; 
– tregojë gabimet dhe të bëjë dallimin ndërmjet llojeve të ndryshme të gabimeve; 
– evitojë gabimet për të korrigjuar rezultatin; 
– interpretojë etalonët e madhësive mekanike dhe elektrike; 
– tregojë rëndësinë e përdorimit të etalonëve; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Maket, katalogë, instrumente te ndryshme për matje mekanike dhe elektrike 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

– Shpjegimi i rëndësirës se matjeve ne makaronike; 
– shpjegimi i njësive të nxjerra, themelore dhe njësive plotësuese; 
– tregimi i  faktorëve që shkaktojnë gabime gjatë matjeve; 
– tregimi i llojeve të ndryshme të gabimeve; 
– interpretimi i etalonëve te madhësive mekanike dhe elektrike; 
– tregimi i rëndësinë se përdorimit të etalonëve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
– shpjegimi i njësive të nxjerra, themelore dhe njësive plotësuese; 
– kontrollimi i faktorëve që shkaktojnë gabime gjatë matjeve; 
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– dallimi i llojeve të ndryshme të gabimeve; 
– evitimi i gabimeve për të korrigjuar rezultatin; 
– Dallimi i etaloneve 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne ketë RM. 

 
 

RM2: Nxënësi kryen matje te madhësive mekanike (përmasat e jashtme dhe te brendshme, 
thelluesit, këndet, temperatura, presioni, numrit te rrotullimeve dhe momentit rrotullues, 
matjen e fuqisë, matjen e forcës) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  - dallojë dhe përzgjedhë instrumentet matëse, sipas matjes që do të kryhet; 
- kryejë matje me saktësi të përmasave gjatësore të jashtme, me mikrometër; 
- kryejë matje me saktësi të përmasave gjatësore të brendshme, me mikrometër; 
- kryejë matje me saktësi të përmasave gjatësore-thellësi, me mikrometër;  
- tregojë llojet e matjeve të përmasave gjatësore; 
- kryejë matje më saktësi të përmasave gjatësore të jashtme-brendshme me përdorimin 

e noniusit; 
- kryejë matje me saktësi të përmasave gjatësore të  thellësisë me përdorimin e 

thellësimatësit; 
- kryejë matje me saktësi të përmasave gjatësore-lartësisë me përdorimin e 

lartësimatësit; 
- shpjegojë  kuptimin e matjeve të këndeve; 
- kryejë me saktësi matje të këndeve me këndmatës të zakonshëm; 
- kryejë me saktësi matje të këndeve me këndmatës universal; 
- kryejë me saktësi kontrolle të këndeve me këndor dhe shabllone; 
- tregoj llojet e matjeve të temperaturës; 
- shpjegoj  kuptimin e matjeve të temperaturës; 
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- kryej me saktësi matje të temperaturës me, termometër dhe sensor te temperaturës; 
- tregoj llojet e matjeve të presionit; 
- shpjegoj  kuptimin e matjeve të presionit; 
- kryej me saktësi matje të presionit me barometër dhe sensor të presionit; 
- tregoj llojet e matjeve të numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues; 
- shpjegoj  kuptimin e numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues; 
- kryej me saktësi matje të numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues me sensor 

të matës se numrit te rrotullimeve; 
- tregoj llojet e matjeve të fuqisë dhe forcës; 
- shpjegoj  kuptimin e matjeve të fuqisë dhe forcës; 
- kryej me saktësi matje të fuqisë dhe forcës me sensor përkatës; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Nonius, mikrometër, këndor, barometër, mikrometër, sensore të ndryshëm 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
 -      Tregimi i instrumenteve matëse, sipas matjes që do të kryhet; 

-      shpjegimi i kuptimit te matjeve të këndeve; 
-      tregimi i llojeve te matjeve të temperaturës; 
-      shpjegimi  kuptimit e matjeve të temperaturës; 
-      tregimi llojeve te matjeve të presionit; 
-      shpjegimi i kuptimit te matjeve të presionit; 
-      tregimi i llojeve te matjeve të numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues; 
-      shpjegimi i  kuptimit te numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues; 
-      tregimi i llojeve te matjeve të fuqisë dhe forcës; 
-      shpjegimi i  kuptimit te matjeve të fuqisë dhe forcës; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
-  - përzgjedhja e instrumenteve matëse, sipas matjes që do të kryhet; 

- kryerja e matjeve me saktësi të përmasave gjatësore të jashtme, me mikrometër; 
- kryerja e matjeve me saktësi të përmasave gjatësore të brendshme, me 

mikrometër; 
- kryerja e matjeve me saktësi të përmasave gjatësore-thellësi, me mikrometër; 
- kryerja e matjeve më saktësi të përmasave gjatësore të jashtme-brendshme me 

përdorimin e noniusit; 
- kryerja e matjeve me saktësi të përmasave gjatësore të  thellësisë me përdorimin e 

thellësimatësit; 
- kryerja e matjeve me saktësi të përmasave gjatësore-lartësisë me përdorimin e 

lartësimatësit; 
- kryerja me saktësi matjeve të këndeve me këndmatës të zakonshëm; 
- kryerja me saktësi matjeve të këndeve me këndmatës universal; 
- kryerja me saktësi  kontrollimit të këndeve me këndor dhe shabllone; 
- kryerja me saktësi matjeve të temperaturës me, termometër dhe sensor te 

temperaturës; 
- kryej me saktësi matjeve të presionit me barometër dhe sensor te presionit; 
- kryerja me saktësi matjeve të numrave te rrotullimeve dhe momentit rrotullues me 



 

P
ag

e1
9

 

sensor te matës se numrit te rrotullimeve; 
- kryerja me saktësi matjeve të fuqisë dhe forcës me sensor përkatës; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 

 
 

RM 3: RM3:Nxënësi kryen matje te madhësive elektrike dhe magnetike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

-      tregoj llojet e matjeve të elektrike; 
-      shpjegoj  kuptimin e matjeve të elektrike dhe magnetike; 
-      kryej me saktësi matje të tensionit, rrymës dhe rezistencës me multimeter; 
-      tregoj llojet e matjeve të magnetike;  
-      shpjegoj kuptimi  e matjeve magnetike; 
-      kryej me saktësi matje te fushës magnetike me luksmetër; 
-      llogarit madhësitë magnetike( induksioni magnetik, fluksi magnetik); 
-      tregoj llojet e matjeve elektrostatike;  
-      shpjegoj kuptimi  e matjeve elektrostatike; 
-      kryej me saktësi matje te fushës elektrostatike(intensiteti i fushës elektrostatike, 
potenciali elektrostatik); 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Multimetri, fluksmetri, sonda matëse. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
-      tregimi i llojeve te matjeve të elektrike; 
-      shpjegimi i  kuptimit te matjeve të elektrike dhe magnetike; 
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-      tregimi i llojeve e matjeve të magnetike; 
-      shpjegimi i kuptimi  e matjeve magnetike; 
-      llogaritja e madhësive magnetike( induksioni magnetik, fluksi magnetik); 
-      tregimi i llojeve te matjeve elektrostatike;  
-      shpjegimi i kuptimit  te matjeve elektrostatike; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
-      Demonstrimi i llojeve te matjeve të elektrike; 
-      kryerja  me saktësi e matjeve të tensionit, rrymës dhe rezistencës me multimeter; 
-      Demonstrimi i llojeve te matjeve të magnetike;  
-      kryerja me saktësi e matjeve te fushës magnetike me luksmetër; 
-      llogaritja e madhësive magnetike( induksioni magnetik, fluksi magnetik); 
-      Demonstrimi i llojeve te matjeve elektrostatike;  
-      kryerja me saktësi e matjeve te fushës elektrostatike(intensiteti i fushës elektrostatike, 
potenciali elektrostatik) me sonda matëse; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“VIZATIM ME DOKUMENTACION TEKNIK” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: MEKATRONIKE 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Vizatim me dokumentacion teknik”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik 
RM2: Nxënësi përdorë llojet e vijave, dimensionimin, koutimin dhe shkrimin teknik  
RM3: Nxënësi vizaton figura gjeometrike 
RM4: Nxënësi kryen prerje dhe projeksione të ndryshme 
RM5: Nxënësi paraqet aksonometrinë e pjesëve mekanike   
RM6: Nxënësi realizon skemat mekanike, elektrike dhe elektronike 
 

RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dijë rëndësinë e vizatimit teknik dhe të dokumentacionit teknik për industrinë dhe 
për prodhimtarinë bashkëkohore, 

- të njohë standardet e vizatimit teknik, 
- të njohë formatet, tabelat (legjendat) dhe përmasat në vizatimin teknik 
- të njohë veglat e ndryshme për vizatim teknik dhe të dijë të përdorë ato. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 të dijë rëndësinë e vizatimit teknik dhe të dokumentacionit teknik për industrinë dhe për 
prodhimtarinë bashkëkohore, 

 të dijë për përpjesët në vizatimin teknik 

 ti njeh standardet e vizatimit teknik 
 të dijë për llojet e ndryshme të vijave 
 shpjegojë veçoritë e shkrimit teknik 
 të dijë lexojë, të paraqesë dhe interpretojë vizatimet në shkallë të ndryshme të prezantimit. 
 të dijë hartojë dhe interpretojë mënyrat e konstruktimit të figurave të rregullta 
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gjeometrike. 
 të njeh simbolet e ndryshme mekanike dhe të dijë të vizatojë dhe të interpretojë ato. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- paraqitja formateve dhe përpjesëve standarde dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik 
- realizimi i figurave gjeometrike në përpjesë të caktuar; 
- përdorë standardin ISO, DIN, EN në vizatim teknik; 
-  përdorimi i standardeve për shkrim teknik, 
- ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë për të bukurën 

nëpërmjet vizatimit teknik 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë formatet dhe 

përpjesët standarde dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik, realizimin e vizatimeve 
teknike në përpjesë të caktuar, përdorim e standarde të shkrimit dhe standardeve ISO, 
DIN, EN në vizatim teknik. 

- Përdorimi i standardeve për shkrim teknik, 
- Ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

 
 

RM2: Nxënësi përdorë llojet e vijave, dimensionimin, koutimin dhe shkrimin teknik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë llojet e ndryshme të vijave, 
- të shpjegojë dimensionimin dhe kuotimin, 
- të dallojë shkrimin teknik, 
- të përdorë lloje të ndryshme të vijave, 
- të përdorë shkrimin teknik, 
- të shpjegojë dimensionimin dhe kuotimin, 
- të dallojë materialet dhe simbolizmin e tyre në vizatimin teknik, 
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- të përdorë materialet dhe simbolizmin e tyre në vizatimin teknik. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme; 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i llojeve të ndryshme të vijave, 
- Shpjegimi i dimensionimit dhe kuotimit, 
- Dallimi i shkrimit teknik, 
- Shpjegimi i dimensionimit dhe kuotimit, 
- Dallimi i materialeve dhe simboleve të tyre në vizatimin teknik, 
- Përshkrimi i formateve, llojeve tabelave dhe legjendën. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon llojet e ndryshme të vijave, 
- Dimensionon dhe kuoton, 
- Dallon shkrimin teknik, 
- Përdorë llojet e ndryshme të vijave, 
- Përdorë shkrimin teknik, 
- Dallon materialet dhe simbolet e tyre në vizatimin teknik, 
- Përdorë materialet dhe simbolet e tyre në vizatimin teknik. 
- Vizaton tabelat dhe legjendat. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë vijat, shkrimin teknik, 
dhe tabelat dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik.   
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RM 3: Nxënësi vizaton figura gjeometrike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Shpjegojë konceptin dhe rëndësinë e skicimit, 
- Shpjegojë konceptin rëndësinë e vizatimit; 
- Kryejë projektimin e pikës, të vijës dhe të trupit gjeometrik; 
- Të zbatojë standardet e vizatimit teknik; 
- Të vizatojë figura të ndryshme gjeometrike; 
- Të bëjë kuotimin (dimensionimin) e figurave të vizatuara. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme; 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i konceptit dhe rëndësinë e skicimit, 
- Shpjegimi i konceptit rëndësinë e vizatimit; 
- Tregimi i projeksionit të pikës, të vijës dhe të trupit gjeometrik; 
- Përshkrimi standardet e vizatimit teknik; 
- Vizatimi i figurave të ndryshme gjeometrike; 
- Kuptimi i kuotimit (dimensionimit) të figurave të vizatuara.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Skicon figura gjeometrike, 
- Vizaton figura gjeometrike; 
- Projekton pikën, vijën dhe trupin gjeometrik; 
- Zbaton standardet e vizatimit teknik; 
- Kuoton (dimensionon) figurat e vizatuara. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë llojet e 
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projeksioneve, numrin e pamjeve të pamjeve të nevojshme, skicimin, vizatimin, prerjen 
dhe kuotimin.  

 
 

RM4: Nxënësi kryen prerje dhe projeksione të ndryshme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegojë prerjet dhe llojet e tyre; 
- Shpjegojë projeksionet dhe llojet e tyre; 
- Kuptojë pamjet e posaçme dhe të pjesshme; 
- Shpjegojë ndërprerjet, shkurtimet dhe depërtimet; 
- Interpretojë dhe skicojë projeksionet e detaleve në prerje; 
- Interpretojë dhe skicojë projeksionet e posaçme dhe te pjesshme te detaleve në prerje. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore, 
- Tavolina pune,  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Identifikimi i prerjeve dhe llojet e tyre; 
- Identifikimi i projeksioneve të posaçme dhe të pjesshme; 
- Përshkruan ndërprerjeve, shkurtimeve dhe depërtimeve. 
- Tregon projeksionet e detaleve në prerje 
- Tregon projeksionet e posaçme dhe të pjesshme të detaleve në prerje 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- vizaton dhe skicon projeksionet e detaleve në prerje 
- vizaton dhe skicon projeksionet e posaçme dhe të pjesshme të detaleve në prerje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve. 
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RM5: Nxënësi paraqet aksonometrinë e pjesëve mekanike   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë konceptet themelore të aksonometrisë (izometria, dimetria dhe projeksioni i 
pjerrët) 

- të paraqesë pamje të trupit (detale te thjeshta mekanike) në izometri, dimetri dhe 
projeksion të pjerrtë 

- të interpretojë parimet e vizatimit  në hapësire të detaleve të thjeshta mekanike 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tavolina pune  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan konceptet themelore te aksonometrisë (izometria, dimetria dhe projeksioni i 

pjerrët) 
- tregon paraqitje të trupit (detale te thjeshta mekanike) në izometri, dimetri dhe 

projeksion të pjerrtë 
- identifikon parimet e vizatimit  në hapësirë të detaleve të thjeshta mekanike 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përdorë konceptet themelore të aksonometrisë (izometria,dimetria dhe projeksioni i 

pjerrët), 
- përdorë parimet e vizatimit  në hapësirë të detaleve të thjeshta mekanike, 
- paraqet trupa (detale të thjeshta mekanike) në izometri, dimetri dhe projeksion të pjerrtë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve.  

 
 

RM6: Nxënësi realizon skemat mekanike, elektrike dhe elektronike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të lexojë, të paraqesë dhe interpretojë vizatimet në shkallë të ndryshme të prezantimit, 
- të dallojë dhe të vizatojë simbolet dhe skemat e caktuara për komponentet mekanike, 

elektrike dhe elektronike, 
- shpjegojë konceptet bazë të  tolerancave, 
- interpreton pozitën e fushave toleruese sipas standardeve ISO 
- interpreton vizatime të tërësive të thjeshta mekanike, elektrike dhe elektronike, 
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- paraqet shembuj për llojet e vendosjeve, 
- paraqet shembuj për tolerancat e formës dhe të pozitës,  
- skicon vizatime të detaleve të thjeshta të tërësive mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- vizaton detale të thjeshta të tërësive mekanike, elektrike dhe elektronike, 
-     zbaton tolerancat dhe simbolet në dokumentacion teknik. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tavolina pune  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Identifikon komponentet mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- Përshkruan simbolet e komponenteve mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- Parqet në mënyrë skematike komponentet mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- Identifikon llojet e përmasave të komponentet mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- Shpjegon konceptet bazë të  tolerancave 
- Interpreton pozitën e fushave toleruese sipas standardeve ISO, 
- Interpreton vizatime të tërësive të thjeshta mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- Interpreton tolerancat e paraqitura në vizatime teknike, 
- Përshkruan shembuj për llojet e vendosjeve të detaleve, 
- Përshkruan shembuj për tolerancat e formës dhe të pozitës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- paraqet vizatimet në shkallë të ndryshme të prezantimit skemat e caktuara për 

komponentet mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- vizaton simbolet dhe skemat e caktuara për komponentet mekanike, elektrike dhe 

elektronike, 
- përdorë shembuj për tolerancat e formës dhe të pozitës,  
- përdorë shembuj për llojet e vendosjeve, 
- skicon vizatime të detaleve të thjeshta të tërësive mekanike, elektrike dhe elektronike, 
- vizaton detale të thjeshta të tërësive mekanike, elektrike dhe elektronike, 
-     zbaton tolerancat dhe simbolet në dokumentacion teknik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“MATERIALET TEKNIKE ” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë  
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Materialet teknike”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan strukturën dhe vetitë e  materialeve teknike     
RM2: Nxënësi përshkruan lloje e metaleve, mënyrën e përdorimit dhe përfitimit te tyr  
RM3: Nxënësi përshkruan llojet metaleve me ngjyrë dhe legurat, mënyrën e përdorimit 
dhe përfitimit.  
RM4: Nxënësi përshkruan llojet jometaleve,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 
RM5: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për djegie,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 
RM6: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për lyerje,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 
RM7: Nxënësi përshkruan llojet e fluideve punuese, ajri, uji, gazi,  mënyrën e përdorimit 
dhe përfitimit.  
   

RM1: Nxënësi  përshkruan strukturën dhe vetitë e  materialeve teknike   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj ndërtimin kristalor të metaleve; 
- Shpjegoj strukturën e materialëve teknike; 
- Tregon strukturën e materialëve teknike; 
- Përshkruan vetitë e materialeve teknike; 
- Përcakton vetitë e materialeve teknike; 
- Shpjegoj provat me dhe pa shkatërrim të materialeve; 
- Përzgjedh  provat me dhe pa shkatërrim të materialeve 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Metale, metale me ngjyra, jometale, karburant, vajra, uji dhe gazra te ndryshme. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i ndërtimit kristalor të metaleve; 
- Shpjegimi i strukturës se materialëve teknike; 
- Përshkrimi  i vetive te materialeve teknike; 
- Shpjegimi i provave me dhe pa shkatërrim të materialeve  

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 
- Tregon strukturën e materialëve teknike; 
- Përcakton vetitë e materialeve teknike; 
- Përzgjedh  provat me dhe pa shkatërrim të materialeve  
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 2: Nxënësi përshkruan lloje e metaleve, mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Shpjegoj mënyrën e përfitimit të hekurit teknik.; 
- Tregoj llojet e hekurit teknik; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit teknik; 
- Tregoj llojet e hekurit të papërpunuar; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të papërpunuar; 
- Tregoj llojet e hekurit të derdhur; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të derdhur; 
- Tregoj llojet e gizës  
- Përzgjedhja e llojeve te gizës  
- Shpjegoj mënyrën e përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Shpjegoj vetit e çelikut dhe përdorimin; 
- Tregoj ndarjen e profilit; 
- Tregoj shënimin e çelikut sipas standardit ISO- 
- Njoftoj me mënyrën ne përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Përcaktimi i vetive te çelikut; 
- Përzgjedhja e çelikut sipas standardit ISO 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit të hekurit teknik.; 
- Tregimi  llojeve te hekurit teknik; 
- Tregimi i lloje te hekurit të papërpunuar; 
- Tregimi i llojeve te hekurit të derdhur; 
- Tregimi i llojeve te gizës  
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- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Shpjegimi i vetive te çelikut dhe përdorimin.; 
- Tregimi i  ndarjes se profilit; 
- Dallon çelikun sipas shënimit me standard ISO 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit teknik; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të papërpunuar; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të derdhur; 
- Përzgjedhja e llojeve te gizës  
- Njoftimi me mënyrës se përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Përcaktimi i vetive te çelikut; 
- Përzgjedhja e çelikut sipas standardit ISO 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 3: Nxënësi përshkruan llojet metaleve me ngjyrë dhe legurat, mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Bëj klasifikimin e metaleve me ngjyra; 
- Përzgjedh  metaleve me ngjyra dhe legurat e tyre; 
- Përshkruaj  përdorimin e metaleve me ngjyra; 
- Përcaktoj vetit dhe përdorimin e metaleve me ngjyra; 
- Tregoj veçoritë e bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Shpjegoj mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Përcaktoj  mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale me ngjyra dhe legura te tyre.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
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- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Bëj klasifikimin e metaleve me ngjyra; 
- Përshkrimi i përdorimit te metaleve me ngjyra; 
- Tregimi i veçorive e bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit  të bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e  metaleve me ngjyra dhe legurat e tyre; 
- Përcaktimi i vetive dhe përdorimit e metaleve me ngjyra; 
- Tregimi i veçorive te bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Përcaktimi  i mënyrës se përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 

 

RM 4: Nxënësi përshkruan llojet jometaleve,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
- Përzgjedh  materialet plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
-  Përshkruan vetitë e jometaleve; 
- Përcaktimi i vetive te jometaleve; 
- Shpjegoj përdorimin e materialeve plastike; 
- Përcaktimi i përdorimin e materialeve plastike; 
- Dalloj materialet e sinteruara dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegoj përdorimin e materialeve të sinteruara. 
- Përzgjedhja e  materialeve e sinteruara ; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
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- Skema, katalogë dhe maket te ndryshme te valvolave te sistemit pneumatik. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Dallimi materialeve  plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
-  Përshkrimi i vetive e jometaleve; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve plastike; 
- Dallimi i materialeve te sinteruara; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve të sinteruara. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e materialeve plastike, gomës, kauçukut, lekures; 
- Përcaktimi i vetive te jometaleve; 
- Përcaktimi i përdorimin e materialeve plastike; 
- Përzgjedhja e  materialeve e sinteruara dhe tregojë vetitë e tyre; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 5: Nxënësi përshkruan llojet metaleve për djegie,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegoj  përdorimin e materialeve per djegie; 
- Përzgjedh materialet për djegie; 
- Dalloj karburantet ne gjendje te lëngët; 
- Shpjegoj përdorimin e karburantit ne gjendje te gazet; 
- Përdor karburantin ne gjendje te gazet; 
- Shpjegoj konceptet numër oktanit dhe cetanik i karburantit; 
- Përcaktoj numrin e oktanit dhe cetanik te karburanti; 

Kushtet e nevojshme:  
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- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maket, mostra te karburanteve te ndryshme. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i materialeve për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve për djegie; 
- Dallimi i karburantet ne gjendje te lëngët; 
- Tregojë përdorimin e karburantit ne gjendje te gazet; 
- Shpjegimi i koncepteve numër oktanit dhe cetanik i karburantit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedh materialet për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Përdorimi i karburantit ne gjendje te gazet; 
- Përcaktimi i numrit te oktanit dhe cetanik te karburanti; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 6: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për lyerje,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet për lyerje; 
- Përshkruaj përdorimin e materialeve për lyerje; 
- Përzgjedh materialet për lyerje 
- Dalloj lyerësit e lënget, gjysme të ngurtë dhe të ngurtë; 
- Përzgjedh mënyrën e përdorimit të materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja lyerësit e lënget, gjysme të ngurtë dhe të ngurtë. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
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- Skema, katalogë, mostra te materialeve për lyerje. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i materialeve për lyerje; 
- Përshkrimi i  përdorimit të materialeve për lyerje; 
- Dallimi i lyerësit te lëngët, gjysme të ngurte dhe të ngurtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përzgjedhja e materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit të materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja lyerësit e lënget, gjysme të ngurte dhe të ngurtë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 7:  Nxënësi përshkruan llojet e fluideve punuese, ajri, uji, gazi,  mënyrën e përdorimit 
dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj fluidet punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përzgjedhja e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përshkruaj përdorimin e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Shpjegoj përfitimin e ajrit te komprimuar. 
- Demonstrimi i përfitimit te ajrit te komprimuar. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë, mostra te fluideve punuese, enë për demonstrim. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Dallimi i fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përshkrimi i përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Shpjegimi i përfitimit te ajrit të komprimuar. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Demonstrimi i përfitimit të ajrit të komprimuar. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“DETALET E MAKINAVE” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Detalet e Makinave”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi klasifikon detalet dhe tërësitë kryesore të makinave          
RM2: Nxënësi përshkruan lidhjet e ndashme te pandashme  dhe elastike   
RM3: Nxënësi shpjegon vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim    
RM4: Nxënësi përshkruan transmetuesit me dhëmbëzore dhe vide pa fund                
RM5: Nxënësi përshkruan transmetuesit me friksion                                   
RM6: Nxënësi përshkruan transmetuesit me zinxhirë                
RM7:  Nxënësi përshkruan transmetuesit me rripa                   
 

RM1: Nxënësi klasifikon detalet dhe tërësitë kryesore të makinave          

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- Dalloj detalet dhe tërësitë kryesore të makinave; 
- Tregoj  llojet e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
- Identifikoj formën konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Shpjegon standardizimin detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kaltalogje, maketa, detale te ndryshme te makinave, skema te teresive makinerike 
- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi detalet dhe tërësitë kryesore të makinave; 
- Tregimi i llojeve e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
- Identifikimi  i formave konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Shpjegimi i standardizimit te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përzgjedh llojet e detaleve dhe tërësive kryesore të makinave,  
- Përzgjedh formën konstruktive te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave,  
- Dallimi   i formave konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Përdorimi  i standardizimit te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 2: Nxënësi përshkruan lidhjet e ndashme te pandashme  dhe elementet elastike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë te: 

- përshkruaj kuptimin e lidhjeve te ndashme dhe te pandashme. 
- bëj klasifikimin e lidhjeve të ndashme dhe te pandashme. 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me kanale (shlica). 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 
- tregon llojet dhe përdorimin e elementeve elastike- sustat dhe gomat e ndryshme 
- skicon forma konstruktive te thjeshta te krijuara me lidhje te ndashme dhe te 

pandashme. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  te ndërtuara me lidhje te ndashme dhe te pandashme. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan kuptimin e lidhjeve te ndashme dhe te pandashme. 
- bëjë klasifikimin e lidhjeve të ndashme dhe te pandashme 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me kanale (shlica).  
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- tregon llojet dhe përdorimin e elementeve elastike- sustat dhe gomat e ndryshme 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
 -    Dallimi i llojeve te lidhjeve te ndashme dhe te pandashme. 
-     përcakton veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me kanale (shlica). 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 
- skicon forma konstruktive te thjeshta te krijuara me lidhje te ndashme dhe te pandashme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Pako mësimore 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 3: Nxënësi shpjegon vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- bëjë klasifikimin e vendosjeve te lira, kalimtare dhe me presim. 
- Përshkruan vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim. 
- Përcakton përmasat për vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim. 
- Peshkuan mënyrat e vendosjes se lira, kalimtare dhe me presim. 
- Skicon formën e vendosjeve se lirë, kalimtare dhe me presim. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  të ndërtuara me lidhje te elastike.. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- bëjë klasifikimin e lidhjeve elastike. 
- përshkruan  veçoritë e lidhjeve elastike me susta; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me elemente elastike të tipave të ndryshëm. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- tregon llojet e lidhjeve elastike. 
- përcakton  veçoritë e lidhjeve elastike me susta; 
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- përcakton veçoritë e lidhjeve me elemente elastike të tipave të ndryshëm. 
- Skicon formën e vendosjeve se lirë, kalimtare dhe me presim. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

RM 4: Nxënësi përshkruan transmetuesit e fuqisë me dhëmbëzore   dhe vide pafund              

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet, detyrat e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore cilindrik, konik dhe 
vide pafund;  

- përshkruaj madhësitë karakteristike të transmetuesve me dhëmbëzore. 
- përshkruan mënyrën e ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- tregon llojin e materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- vizatoj  skemën kinematike të transmetuesve. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te transmetuesve te fuqisë me dhëmbëzore 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i llojeve, detyrave te transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore cilindrik, konik 

dhe vide pafund;  ;  
- Përshkrimi i madhësive karakteristike të transmetuesve. 
- Përshkrimi i mënyrës së ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Tregimi i llojit te materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregimi i llojeve, detyrave te transmetuesve të fuqisë;  
- Përcaktimi i madhësive karakteristike të transmetuesve. 
- Dallimi i mënyrës së ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Tregimi i llojit te materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Vizatimi i skemës kinematike të transmetuesve. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 
 

RM 5: Nxënësi përshkruan transmetuesit me friksion                                   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- përshkruaj materialet e rrotave me fraksion dhe format e rrotave;  
- përshkruaj sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës se transmetimit me fraksion. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te transmetuesve me fraksion. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- tregimi i materialeve për punimin e ripave. 
- përshkruan sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës se transmetimit me fraksion. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- përzgjedh materialet e rrotave me friksion;  
- tregon sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës se transmetimit me fraksion. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
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- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 

RM 6: Nxënësi përshkruan transmetuesit me zinxhirë                

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- tregoj veçoritë kryesore të transmetuesve me zinxhirë;  
- përshkruaj përdorimin e transmetuesve me zinxhirë; 
- tregoj llojet e transmetuesve me zinxhirë; 
- tregoj shkallën e sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- përshkruaj format e rrotëve-yllëzave; 
- tregoj llojet e materialeve për rrotë-yllëza; 
- tregoj përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- shpjegoj vizatimin konstruktiv të yllëzave. 
 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  të ndërtuara me lidhje te elastike.. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregimi i veçorive kryesore të transmetuesve me zinxhirë;  
- Përshkrimi i përdorimit te transmetuesve me zinxhirë; 
- Tregimi i llojeve e transmetuesve me zinxhirë; 
- Tregimi i shkallës se sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- Përshkrimi i formave te rrotëve-yllëzave; 
- Tregimi i llojeve te materialeve për rrotë-yllëza; 
- Përcaktimi  i përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- Shpjegimi i vizatimit konstruktiv të yllëzave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:   
- Dallon llojet e transmetuesve me zinxhirë; 
- Përcakton shkallën e sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- Dallon formën e rrotëve-yllëzave; 
- Përcakton përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- Lexon vizatimin konstruktiv të yllëzave. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 
 

RM 7: Nxënësi përshkruan transmetuesit me rripa                   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet e transmetuesve me rripa; 
- përshkruaj veçoritë e transmetuesve me rripa; 
- përshkruaj format e rripave, dimensionin dhe materialin;  
- përshkruaj format e rrotëve (pulexhave); 
- përshkruaj materialin e rrotave (pulexhave); 
- shpjegoj shtrëngimin e rripave; 
- vizatoj skemën kinematike te transmetuesit me rripa. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  te transmetuesve me rripa. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i llojeve te transmetuesve me rripa; 
- Përshkrimi i veçorive te transmetuesve me rripa; 
- Përshkrimi i formave te rripave, dimensionin dhe materialin;  
- Përshkrimi i  formave te rrotëve (pulexhave); 
- Përshkrimi i materialit te rrotave (pulexhave); 
- Shpjegimi i shtrëngimin te rripave; 
- Vizatimi i skemës kinematike te transmetuesit me rripa. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i llojeve e transmetuesve me rripa; 
- Përcaktimi i veçoritë e transmetuesve me rripa; 
- Dallimi i formave te rripave, dimensionin dhe materialin;  
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- Dallimi i formës së rrotëve (pulexhave); 
- Përzgjedhja materialin e rrotave (pulexhave); 
- Kryerja e shtrëngimit të rripave; 
- Vizatimi i skemës kinematike te transmetuesit me rripa. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“TIK dhe PROGRAMIM” 

Klasa 10 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi tregon arkitekturën e kompjuterit dhe funksionalitetin e 

komponentëve harduerike; 
RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ; 
RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard; 
RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin; 
RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ; 

RM1: Nxënësi shpjegon ndërtimin fizik të kompjuterit personal  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton konceptet themelore në teknologjinë informative; 

 Përshkruan përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme dhe në shoqëri; 

 Përshkruan ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit 

 Shpjegon komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit; 

 Identifikon komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal; 

 Demonstron  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

 Liston gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve;  

 Përshkruan veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 

 Tregon aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme 

 Paraqet shkathtësi për masa mbrojtëse në punë; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi si: (pllaka amë, kartela te ndryshme, furnizuesi i rrymës, 
procesori, memorie, hard disk etj); 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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 Kupton konceptet themelore në teknologjinë informative; 

 Përshkruan përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme; 

 Përshkruan ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit; 

 Shpjegon komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit; 

 Dallon njësitë hyrëse dhe dalëse të kompjuterit; 

 Liston gjeneratat e ndryshme të kompjuterëve; 

 Përshkruan veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 

 Tregon aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Identifikon komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal 

 Demonstron  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

 Liston gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve  

 Paraqet shkathtësi për masa mbrojtëse në punë; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Detyra të shtëpisë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë pajisjet e jashtme 
dhe të brendshme, lexojnë shënimet në pajisjet e ndryshme, lexojnë përformansat e 
kompjuterit, dallojnë gjeneratat e kompjuterëve etj. 
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RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Numëron sistemet operative; 

 Dallon sistemet operative; 

 Përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

 Përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 

 Demonstron instalimin e sistemit operative; 

 Zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut; 

 Punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX; 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, DVD me sisteme operative, 
softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Numëron sistemet operative; 

 Dallon sistemet operative; 

 Përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

 Përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 

 Përshkruan komandat beç (batch) të thjeshta; 

 Shpjegon zhvillimin e sistemit operativ; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Demonstron instalimin e sistemit operative; 

 Zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut; 

 Punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 
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 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Prezantime te detyrave të ndryshme 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta dallojë sistemet operative 
të instaluar, të punojë në nivel bazë në secilin sistem operativ, të instaloj sisteme të 
ndryshme operative etj. 

 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon rrjetin kompjuterik; 

 Kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit; 

 Tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura 
ballë-për-ballë; 

 Shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh;  

  Shpjegon modelet e rrjetave; 

 Klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

 Demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

 Demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

 Shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (katalogje, listat e të dhënave, listat eksperimentuese, veglat 
për eksperimentim dhe instrumentet për matje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon rrjetin kompjuterik; 

 Kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit; 

 Tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura 
ballë-për-ballë; 

 Shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh;  

 Tregon  karakteristikat dhe përdorimet e topologjive të ndryshme të rrjetit; 

  Shpjegon modelet e rrjetave; 

 Shpjegon modelin TCP/IP dhe IP adresat; 

 Klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e modëve të ndryshme të transmetimit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

 Demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

 Shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Projekte të ndryshme 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit si: instalimin e rrjetit lokal; konfi-
gurimin e një rrjete standarde, administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin 
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etj. 

 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

 Shpjegon dërgimin dhe pranimin e E-mail mesazhit; 

 Demonstron përdorimin e E-mail aplikacionit; 

 Shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

 Shpjegon internetin dhe www (World Wide Web); 

 Numëron shërbimet në internet; 

 Numëron aplikacionet e shfletuesit të WEB-it  (WEB browser); 

 Demonstron përdorimin e Web browser-eve të ndryshëm; 

 Shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

 Zbaton organizimin e faqeve në internet; 

 Demonstron Download dhe Upload; 

 Demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i Web-it (www); 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori; 

 Tabela; 

 Projektori; 

 Kompjuterë; 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.); 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

 Numëron përparësitë dhe të metat e postës elektronike dhe asaj tradicionale; 

 Shpjegon dërgimin dhe pranimin e E-mail mesazhit; 

 Shpjegon organizimin e E-mail aplikacionit; 

 Shpjegon internetin dhe www (World Wide Web) 

 Numëron shërbimet në internet 

 Kupton navigimin nëpër internet 

 Numëron aplikacionet e shfletuesit të WEB-it  (WEB browser) 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Demonstron përdorimin e E-mail aplikacionit; 

 Shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

 Demonstron përdorimin e Web browser-eve të ndryshëm; 

 Shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

 Zbaton organizimin e faqeve në internet; 
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 Demonstron Download dhe Upload; 

 Demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i Web-it (www); 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Prezantime të ndryshme 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përdorimin dhe organizimin e 
aplikacioneve të postës elektronike dhe aplikacioneve të  WEB-it  (WEB browser). 
 

 

RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  
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 Shpjegon softuerin aplikativ; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit; 

 Shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

 Demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument; 

 Shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

 Shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

 Demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame; 

 Demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave; 

 Shpjegon librin e punës (Workbook); 

 Përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

 Demonstron paraqitjen grafike të të dhënave të tabelës;  

 Shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara; 

 Demonstron detyra projektuese të avancuara; 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon softuerin aplikativ 

 Numëron softuerët aplikativ; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit; 

 Shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

 Shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

 Shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave; 

 Shpjegon librin e punës (Workbook), fletat punuese (sheets) dhe editimin e të dhënave; 

 Shpjegon adresimin relativ dhe absolute; 

 Shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon insertimin e objekteve në dokument; 

 Përdorë tabela të ndryshme në dokument; 

 Demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument; 

 Demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame; 

 Përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes së  prezantimit; 



 

P
ag

e5
2

 

 Demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

 Përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

 Shfrytëzon insertimin e objekteve të ndryshme; 

 Demonstron paraqitjen grafike të të dhënave të tabelës; 

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara; 

 Demonstron detyra projektuese të avancuara; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në krijimin dhe përpunimin e 
dokumentit,  krijimin e prezantimeve të ndryshme dhe për situata të ndryshme duke 
përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes se prezantimit dhe demonstrimin e detyrave 
të ndryshme projektuese në Excel. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“TEKNOLOGJIA E MEKANIKE ” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 14 Kredi (140orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e mekanika ”, klasa 10: 
RM1: Nxënësi aplikon Mbrojtjen  dhe sigurinë në punë 
RM2: Nxënësi kryen punime axhusterie  ne elemente plastike dhe metalike 
RM3: Nxënësi kryen pikje te bute dhe te fort te elementeve plastike dhe metalike 
 

RM1: Nxënësi aplikon Mbrojtjen  dhe sigurinë në punë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegoj ndikimin e rrymës elektrike në organizëm; 
- tregoj  kohëzgjatjen e ndikimit të rrymës elektrike; 
- përshkruaj rrugëtimin e rrymës elektrike përmes trupit; 
- identifikoj gjendjen individuale të trupit; 
- shpjegoj rregullat e mbrojtjen personale ne vendin e punës; 
- zbatoj rregullat për mbrojtje në punë; 
- identifikoj pajisjet personale mbrojtëse te kokës, syve, veshit, duarve dhe organeve te 

frymëmarrjes; 
- shpjegon udhëzimet kryesore për dhënien e ndihmës së parë; 
- demonstroj masazhin i zemrës; 
- demonstroj dhënien e frymëmarrjes artificiale; 
- tregoj llojet e shenjave për paralajmërimin e rreziqeve;  
- përzgjedh dhe të përdorë drejt shenjat për paralajmërim; 
- reagoj shpejt dhe me saktësi në rast të goditjes elektrike, djegies, substancave te 

ndryshme; 
- ruaj gjakftohtësinë dhe të mos hutohet në situatë te rrezikut; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Rregullore e mbrojtje ne pune,  
- shenja te rrezikut ne pune,  
- pajisje mbrojtëse ne pune. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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- Shpjegimi i ndikimit te rrymës elektrike në organizëm; 
- tregimi i  kohëzgjatjes se ndikimit të rrymës elektrike; 
- përshkrimi i  rrugëtimit te rrymës elektrike përmes trupit; 
- identifikimi i gjendjes se individuale të trupit; 
- shpjegimi i rregullave te mbrojtjen personale ne vendin e punës; 
- identifikimi i pajisjeve personale mbrojtëse te kokës, syve, veshit, duarve dhe organeve te 

frymëmarrjes; 
- shpjegimi i  udhëzimeve kryesore për dhënien e ndihmës së parë; 
- shpjegimi  i llojeve te shenjave për paralajmërimin e rreziqeve;  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- tregimi i  kohëzgjatjes se ndikimit të rrymës elektrike; 
- njoftimi  për gjendjen individuale të trupit; 
- tregimi i rregullave te mbrojtjen personale ne vendin e punës; 
- zbatimi i rregullave për mbrojtje në punë; 
- demonstrimi i masazhin i zemrës; 
- demonstrimi i dhënies se frymëmarrjes artificiale; 
- tregimi i llojeve te shenjave për paralajmërimin e rreziqeve;  
- përzgjedhja dhe përdorimi i drejt shenjat për paralajmërim; 
- reagimi i shpejt dhe me saktësi në rast të goditjes elektrike, djegies, substancave te 

ndryshme; 
- ruajtja e gjakftohtësisë dhe të mos hutohet në situatë te rrezikut; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 
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RM2: Nxënësi kryen punime axhusterie  ne elemente plastike dhe metalike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim; 
- përdor vegla dhe pajisje për matje, fiksim dhe shënim; 
- përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim 
- përdorë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim 
- kryej siç duhet fiksimin, matjen dhe shënimin me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan 

për shënim; 
- Të kryejë siç duhet fiksimin, matjen dhe shënimin me këndorin me mbështetëse 
- Tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharre, dalte, 

gërshëre) 
- përzgjedh drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje  
- përdor drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje 
- kryejë siç duhet fiksimin, matjen, shënimin dhe sharrimin e profileve të detaleve të 

ndryshme plastike dhe metalike  
- tregoj llojet dhe përdorimin e limave 
- përzgjedh drejt limat për limim të elementeve plastike dhe metalike;  
- kryej siç duhet fiksimin dhe limimin e gypave, kanaleve të plastikës;  
- Të kryejë siç duhet fiksimin dhe limimin e kanaleve të plastikës;  
- Të kryejë siç duhet fiksimin dhe limimin e profileve metalike dhe llamarinës; 
- tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- përzgjedh burgitë dhe makinat për shpimin e pjesëve metalike;  
- kryej siç duhet shpimin e shufrave metalike, plastikes dhe llamarinës; 
- zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Materiale profilesh te ndryshme metalike, plastike dhe llamarina 
- Mjete për shënim, matje, 
- Lima profilesh te ndryshme,  
- Shara dore, shpuese dore,  
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i llojeve te veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim 
- Shpjegimi i përdorimit te drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja dhe shënimi me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan 

për shënim; 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja dhe shënimi me këndorin me mbështetëse 
- Tregimi llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharre, dalte, 

gërshëre) 
- shpjegimi si përzgjedhjen drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje  
- Shpjegimi si  përdoren drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja, shënimi dhe sharrimin e profileve të detaleve të 

ndryshme plastike dhe metalike  
- Tregimi i llojeve dhe përdorimin e limave 
- Shpjegimi si  behet përzgjedhja e  drejt e limave për limimin elementeve plastike dhe 

metalike;  
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- Shpjegimi si  behet fiksimi dhe limimi i gypave, kanaleve të plastikës;  
- Shpjegimi si  behet fiksimi dhe limimi i kanaleve të plastikës;  
- Shpjegimi  si  behet  fiksimi dhe limimi i profileve metalike dhe llamarinës; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- Shpjegimi  si  behet  përzgjedhja e burgive dhe makinave për shpimin e pjesëve metalike;  
- Shpjegimi  si  behet  shpimi i shufrave metalike, plastikes dhe llamarinës; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim 
- Përzgjedhja e drejt i  veglave dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim 
- Përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim 
- kryerja siç duhet e fiksimit, matjes dhe shënimit me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan 

për shënim; 
- kryerja siç duhet e fiksimit, matjes dhe shënimit me këndorin me mbështetëse 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharre, 

dalte, gërshëre) 
- Përzgjedhja e drejt  e veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje  
- Përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje 
- Kryerja siç duhet e fiksimit, matjes, shënimit dhe sharrimit te profileve të detaleve të 

ndryshme plastike dhe metalike  
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te limave 
- Përzgjedhja e drejt  e limave për limim të elementeve plastike dhe metalike;  
- kryerja siç duhet e fiksimin dhe limimit te gypave, kanaleve të plastikës;  
- kryerja siç duhet e fiksimit dhe limimit te kanaleve të plastikës;  
- kryerja siç duhet e fiksimin dhe limimit te profileve metalike dhe llamarinës; 
- tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- përzgjedhja e burgive dhe makinave për shpimin e pjesëve metalike;  
- kryerja siç duhet e shpimit te shufrave metalike, plastikes dhe llamarinës; 
- zbatimi i rregullave të mbrojtjes në punë; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 
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RM3: Nxënësi kryen pikje te bute dhe te fort te elementeve plastike dhe metalike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për pikje te butë dhe te fort;  
- përzgjedh drejt veglat dhe pajisjet për pikje te butë dhe te fort; 
- përzgjedh drejt materialin plotësues për pikje te butë dhe te fort; 
- përzgjedh drejt materialin për pastrim te elementeve për pikje te butë dhe te fort; 
- përdor drejt veglat dhe pajisjet për pikje te butë dhe te fort; 
- përdor drejt materialin për pastrim te elementeve për pikje te butë dhe te fort; 
- kryej siç duhet pikje te butë dhe te fort te elementeve nga plastika; 
- kryej siç duhet pikje te butë dhe te fort te elementeve nga llamarina; 
- kryej siç duhet pikje te butë dhe te fort te elementeve te ndryshme metalike; 
- zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Materiale profilesh te ndryshme metalike, plastike dhe llamarina 
- Vegla dhe pajisje për pikje të butë dhe të fortë. 
- Materiale për pastrimi e vendit për pikje. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për pikje te butë dhe te fort;  
- Shpjegimi si behet përzgjedhja e drejt e veglave dhe pajisjeve për pikje te butë dhe te fort; 
- Shpjegimi si behet përzgjedhja e drejt e materialeve plotësuese për pikje te butë dhe të 

fortë; 
- Shpjegimi si behet përzgjedhja e drejt e materialin për pastrim te elementeve për pikje të 

butë dhe te fortë; 
- Shpjegimi si behet përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjeve për pikje te butë dhe te fort; 
- Shpjegimi si behet  përdorimi i drejt i materialit për pastrim te elementeve për pikje të 

butë dhe të fortë; 
- Shpjegimi si behet  pikje te butë dhe te fort te elementeve nga plastika; 
- Shpjegimi si behet  pikje te butë dhe te fort te elementeve nga llamarina; 
- Shpjegimi si behet pikje te butë dhe te fort te elementeve te ndryshme metalike; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Tregimi i llojeve te veglave dhe pajisjeve për pikje te butë dhe te fort;  
- përdorimi i veglave dhe pajisjeve për pikje të butë dhe te fortë;  
- përzgjedhja e drejt veglave dhe pajisjeve për pikje të butë dhe te fortë; 
- përzgjedhja e drejt e materialit plotësues për pikje të butë dhe te fortë; 
- përzgjedhja e drejt e materialit për pastrim te elementeve për pikje të butë dhe te fortë; 
- përdorimi i drejt veglave dhe pajisjeve për pikje të butë dhe te fortë; 
- përdorimi i drejti  materialit për pastrim te elementeve për pikje të butë dhe te fortë; 

kryerja siç duhet e pikjes se butë dhe te fort te elementeve nga plastika; 
- kryerja siç duhet e pikjes se butë dhe te fort te elementeve nga llamarina; 
- kryerja siç duhet e pikjes se butë dhe te fort te elementeve te ndryshme metalike; 
- zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“MEKANIKE TEKNIKE” 
 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mekanike teknike ”, klasa 10: 
RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës, 
RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh,                
RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave, 
RM4: Nxënësi shpjegon qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit, 
RM5: Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafshet (planarë), 
RM6: Nxënësi përshkruan kuptimet themelore dhe lëndën e kinematikës, 
RM7: Nxënësi përshkruan lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar te pikës,  
                     
 

RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegojë qëllimin dhe rëndësinë e forcës. 
- përkufizoj forcën, 
- shpjegojë aksiomat e statikës. 
 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 
- Përshkrimi i forcës, 
- përshkrimi i forcave dhe llojet e forcave 
- tregimi i lidhjeve dhe aksiomat mbi lidhjet 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcakton forcat dhe llojet e forcave 
- zbaton aksiomat statike 
- zbaton lidhjet dhe aksiomat mbi lidhjet. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

  Temat e kapitullit  
- shpjegojë qëllimin dhe rëndësinë e forcave arbitrare në rrafsh 
- shpjegojë mënyrat gjeometrike të përbërjes së forcave konkurrente, 
- shpjegojë kushtet grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente, 
- përshkruaj mënyrat grafike të forcave, 
- përshkruaj teoremat për tri forca në rrafsh, 
- shpjegojë zbërthimin e forcës në komponente, 
- përshkruaj momentin e forcës për pikë, 
- shpjegojë çiftin e forcave dhe momentin e çiftit  të forcave 
- shpjegojë reduktimin e forcës në pikën e dhënë. 
- shpjegojë reduktimin e sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë. 
- shpjegojë teoremën e Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i përbërjes së forcave konkurrente, 
- përkufizimi i sistemit të forcave konkurrente, vijëveprimet e të cilave priten në një pikë, 
- përshkrimi i kushteve grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente, 
- përshkrimi i zbërthimit të forcës në komponente, 
- përshkrimi i çiftit të forcave dhe momentin e çiftit  të forcave, 
- përshkrimi i reduktimit të sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë. 
- përshkrimi i teoremës së Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: 
- vizatimi i sistemit të forcave konkurrente, 
- llogaritja e forcat konkurrente, vijëveprimet të cilët priten në një pikë, 
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- zbatimi i teoremës për tri forca në rrafsh, 
- zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrimit të sistemeve të forcave konkurrente. 
- Zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrit të sistemit të forcave arbitrare në rrafsh. 
- Zbatimi i mënyrës analitik të forcave 
- zbatimi i mënyrës grafike të forcave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj statiken e trupave të ngurtë, 
- shpjegojë  rezultanten e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh, 
- shpjegojë kushtet e ekuilibrit për sistemin komplanar të forcave, 
- shpjegojë zbërthimin e forcës në dy komponente paralele. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
-  vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përkufizimi i statikës së trupave të ngurtë,  
- identifikimi i rezultantes së sistemit të forcave arbitrare në rrafsh,  
- tregimi i kushteve të ekuilibrit të sistemit të forcave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbatimi i statikës së trupave të ngurtë, 
- llogaritja e sistemit të forcave arbitrare, 
- zbatimi i kushteve të ekuilibrit 
- zbërthimi i forcave në komponente paralele. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM4: Nxënësi shpjegon qendrën e rendesës (gravitetit) së trupit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegojë qendrën e rëndesës së trupit të ngurt, 
- shpjegojë pozitën e qendrës së rëndesës së trupit homogjen.  

Kushtet e nevojshme:   
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë, 
- identifikimi i qendrës së rëndesës së trupit, 
- përshkrimi i pozitës së qendrës së rëndesës së trupit homogjen 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përcaktimi i qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë, 
- llogaritja e qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM5: Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafshet (planarë). 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegojë mbajtësit e plotë në rrafsh, 
- Shpjegojë llojet e ngarkesave të mbajtëseve në rrafsh, 
- përshkruaj mënyrat grafike dhe analitike të përcaktimit të kundërveprimeve të 

mbështetësve, 
- Shpjegojë madhësitë themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve në rrafsh, 
- Shpjegojë diagramet statike për mbajtësit në rrafsh.   

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i mbajtësit e plotë të rrafshet, 
- përshkrimi i llojeve te ngarkesave të mbajtëseve të rrafshët, 
- vizatimi i mënyrave grafike të përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve, 
- përshkrimi i mënyrës analitike të përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve, 
- tregimi i madhësive themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve të rrafshet, 
- përshkrimi i diagramet statike për mbajtësit e rrafshët 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- dallimi i mbajtësit e plotë të rrafshet, 
- tregimi i llojeve e ngarkesave të mbajtëseve të rrafshët, 
- llogaritja e ngarkesave në mbajtës, 
- vizatimi i diagrameve statike, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM6: Nxënësi përshkruan kuptimet themelore dhe lëndën e kinematikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegoj rendësin e kinematikës, 
- përshkruaj lëvizjet e pikës, 
- përshkruaj pozitën e pikës në hapësirë në  sistemin e koordinatave të Dekartit, 
- përkufizoj trajektoren,rrugën dhe llojet e lëvizjeve, 
- përshkruaj pozitën e pikës në hapësirë. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- përshkrimi i  rëndësisë se kinematikës, 
- përshkrimi i lëvizjeve te pikës, 
- përkufizimi i pozitës se pikës në hapësirë në sistemin e koordinatave të Dekartit, 
- interpretimi i trajektores,rrugës dhe llojeve te lëvizjeve, 
- identifikimi i pozitës se pikës në hapësirë në mënyrë natyral. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcaktimi i lëvizjeve te pikës, 
- përcaktimi i trajektores,rrugës dhe llojeve te lëvizjeve, 
- përcaktimi i pozitës se pikës në hapësirë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM7: Nxënësi përshkruan lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar te pikës,  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj shpejtësinë lëvizjes së pikës, 
- shpjegoj lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës, 
- shpjegoj hodografin e shpejtësisë, 
- shpjegoj lakoren dhe lëvizjen rrethorë, 
- shpjegoj zbërthimin e shpejtësisë dhe të shpejtimit në komponentë 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përkufizimi i shpejtësisë së lëvizjes se pikës, 
- përshkrimi i llojeve të lëvizjeve, 
- përshkrimi i diagramet kinematike, 
- përkufizimi i shpejtimit se pikës, 
-     leximi i hodografit të shpejtësisë, 
- përshkrimi i lakores dhe lëvizjen rrethorë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- llogaritja e shpejtësisë dhe shpejtimit e pikës, 
- dallimi i  llojeve te lëvizjeve, 
- zbërthimi i shpejtësisë dhe shpejtimit në komponentë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“BAZAT E ELEKTROTEKNIKЁS ” 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë  
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e Elektroteknikës”, klasa 11: 
 
RM 1: Nxënësi përkufizon rrymat elektrike tè ndryshueshme gjatè kohës 
RM 2: Nxënësi përshkruan elementet e qarkut tё rrymës alternative dhe fuqitë përkatëse 

(aktive, reaktive dhe e dukshme) 
RM3: Nxënësi përshkruan lidhjet e elementeve nё qarkun e rrymёs alternative,  
RM4: Nxënësi  përshkruan zgjedhjen e qarqeve të rrymës alternative duke u bazuar në 

ligjet themelore të qarkuat; 
RM5: Nxënësi  përshkruan sistemin trefazor dhe lidhjen e burimit dhe shpenzuesit në 

sistemin trefazorë. 
 

RM1: Nxënësi përkufizon rrymat elektrike tè ndryshueshme gjatë kohës.veçoritë kryesore 
të komponentëve elektronikë pasivë e aktivë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruan dukuritë e rrymës elektrike tè ndryshueshme gjatë kohës 
- Përshkruan karakteristikat themelore të rrymës alternative; 
- Përkufizon parametrat karakteristik të madhësive alternative; 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kabineti elektroteknikës 
- Projektori 
- Katalogje te komponentëve elektronike 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan dukurinë e rrymës elektrike alternative; 
- Përkufizon intensitetin dhe kahun e rrymës elektrike alternative; 
- Dallon parametrat e rrymës alternative; 
- Përshkruan frekuencën , periodën , vlerën momentale , efektive , mesatare dhe 

maksimale; 
- Përkufizon këndin fazorë; 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Zbaton intensitetin e rrymës alternative; 
- Përdorë periodën dhe frekuencën; 
- Përcakton vlerën momentale , efektive , mesatare dhe maksimale; 
- Llogaritë këndin fazorë; 
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- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje me gojë  
-  Test me shkrim 
- Detyrat e shtëpisë  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 2: Nxënësi përshkruan elementet e qarkut tё rrymës alternative dhe fuqitë 
përkatëse (aktive, reaktive dhe te dukshme) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përshkruan funksionin e rezistorit në qarkun e rrymës alternative  
- Përshkruan funksionin e bobinës në qarkun e rrymës alternative; 
- Përshkruan funksionin e kondensatorit në qarkun e rrymës alternative 
- Përshkruan fuqinë aktive, reaktive dhe të dukshme në qarkun e rrymës alternative 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Projektor 
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkruan funksionin e rezistonit në qarkun e rrymës alternative  
- Përshkruan funksionin e bobinës në qarkun e rrymës alternative; 
- Përshkruan funksionin e kondensatorit në qarkun e rrymës alternative 
- Përshkruan fuqinë aktive, reaktive dhe të dukshme në qarkun e rrymës alternative 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Paraqet grafikisht rrymën dhe tensionin në qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë 
- Demonstron qarkun elektrik të rrymës alternative me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë 
- Njehson intensitetin e rrymës elektrike alternative në qarkun me rezistorë, bobinë dhe 

kondensatorë 
- Njehson fuqinë aktive dhe reaktive; 
- Llogaritë madhësitë kryesore në qark rrymës alternative me rezistorë, bobinë dhe 

kondensator. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje me gojë 
- Test 
- Listë kontrolli 
- Detyra te shtëpisë  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 3: Nxënësi përshkruan lidhjet e elementeve ne qarkun e rrymës alternative, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegon mënyrën e lidhjes seri dhe paralele të rezistorit, bobinës dhe kondensatorit; 
- Përshkruan nocionin e impedancës dhe admitancës;  
- Përshkruan varësinë e rezistencës induktive dhe kapacitative; 
- Përshkruan varësinë reciproke ndërmjet rrymës dhe tensionit në qarkun RLC 
- Përshkruan nocionin e fuqisë aktive , reaktive dhe të dukshme ; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori 
- Kabineti elektronikës  
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregon mënyrën e lidhjes seri dhe paralele të rezistorit, bobinës dhe kondensatorit; 
- Përkufizon nocionin e impedancës dhe admitancës;  
- Tregon varësinë e rezistencës induktive dhe kapacitive; 
- Tregon varësinë reciproke ndërmjet rrymës dhe tensionit në qarkun RLC 
- Përshkruan nocionin e fuqisë aktive, reaktive dhe të dukshme ; 
- Përkufizon trekëndëshat në lidhje paralele; 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësit 
- Vizaton lidhjet seri dhe paralele të rezistorit, bobinës dhe kondensatorit; 
- Demonstron lidhjen serike dhe paralele të rezistorit, bobinës dhe kondensatorit; 
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- Llogaritë intensitetin e rrymës elektrike alternative në qarkun me R , L dhe C në lidhje 
serike dhe paralele; 

- llogaritë faktorin e fuqisë 
- vizaton trekëndëshat në lidhje paralele; 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje me gojë 
- Test me shkrim 
- Listë kontrolli 
- Detyra te shtëpisë 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 4: Nxënësi  përshkruan zgjedhjen e qarqeve të rrymës alternative duke u bazuar në 
ligjet themelore të qarkuat; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë te rryma alternative; 
- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë të lidhur në seri dhe paralel te 

rryma alternative; 
- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë në lidhje të përzier; 
- Përshkruan barazinë elektrodinamike të forcave elektrike në qarkun alternativ 
- Shpjegon qarkun oscilues dhe rezonancën elektrike; 
- Përshkruan induktivitetin e bobinave induktivisht të kopjuara; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori 
- Kabineti elektronikës  
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë te rryma alternative; 
- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë të lidhur në seri dhe paralel te 

rryma alternative; 
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- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë në lidhje të përzier; 
- Përshkruan barazinë elektrodinamike të forcave elektrike në qarkun alternativ 
- Shpjegon qarkun oscilues dhe rezonancën elektrike; 
- Përshkruan induktivitetin e bobinave induktivisht të kopjuara; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Vizaton qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë te rryma alternative; 
- Shpjegon qarkun me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë të lidhur në seri dhe paralel te 

rryma alternative; 
- Llogaritë qarqe me rezistorë, bobinë dhe kondensatorë të lidhur në seri, paralel dhe të 

përzier te rryma alternative; 
- Llogaritë qarkun oscilues dhe rezonancën elektrike; 
- Llogaritë induktivitetin e bobinave induktivisht të kopjuara; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje me gojë 
- Test me shkrim 
- Liste kontrolli 
- Detyra te shtëpisë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 

 

RM 5:  Nxënësi  përshkruan sistemin trefazor dhe lidhjen e burimit dhe shpenzuesit në 
sistemin trefazorë. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përshkruan lidhjen e burimit dhe harxhuesve në sistemin trefazorë; 
- Përkufizon lidhjen yll dhe trekëndësh te burimi dhe shpenzuesi; 
- Përshkruan konceptet e tensionit dhe rrymës linjore dhe fazore;  
- Llogaritë fuqinë e shpenzuesit në sistemin trefazorë; 

 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori 
- Kabineti elektronikës  
- Materiale të shkruara. 
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- Mjete dhe materiale prezantuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkruan qarqet trefazore; 
- Përshkruan lidhjen e burimit dhe harxhuesve në sistemin trefazorë; 
- Përkufizon lidhjen yll dhe trekëndësh te burimi dhe shpenzuesi; 
- Përshkruan konceptet e tensionit dhe rrymës linjore dhe fazore; 
- Vizaton skemën e lidhjes se burimit dhe shpenzuesit në sistemin trefazorë; 
- Vizaton skemën e lidhjes yll dhe trekëndësh te burimi dhe shpenzuesi; 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Vizaton skemën e lidhjes se burimit dhe shpenzuesit në sistemin trefazorë; 
- Vizaton skemën e lidhjes yll dhe trekëndësh te burimi dhe shpenzuesi; 
- Njehson tensionet dhe rrymat linjore tek lidhja e shpenzuesve në trekëndësh; 
- Zbaton rregullën e transfigurimit të lidhjes yll në trekëndësh dhe anasjelltas 
- Llogaritë fuqinë e shpenzuesit në sistemin trefazor 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje me gojë 
- Test me shkrim 
- Liste kontrolli 
- Detyra te shtëpisë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“INFORMATIKË dhe PROGRAMIM” 
Klasa 11 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi shpjegon konceptet bazë të bazës së të dhënave; 
RM2: Nxënësi krijon pyetësor për nxjerrjen e të dhënave sipas kritereve të caktuara; 
RM3: Nxënësi përzgjedhë forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave; 
RM4: Nxënësi shfrytëzon format dhe strukturat e algoritmeve; 
RM5: Nxënësi realizon algoritme me vargje dimensionale; 
RM6: Nxënësi përpilon algoritme për zgjedhjen e detyrave të ndryshme nga profesioni; 
  
 

RM1: Nxënësi shpjegon konceptet bazë të bazës së të dhënave; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton konceptet bazë të bazës së të dhënave.;  

 Shpjegon tabela (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields), Çelësat 
primar dhe Indeksin; 

 Përcakton llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave; 

 Vendos rregullat e validitetit; 

 Vendos relacionet në mes tabelave; 

 Planifikon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Dizajnon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Përdorë vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave 
 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton konceptet bazë të bazës së të dhënave.;  

 Shpjegon tabela (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields), Çelësat 
primar dhe Indeksin; 

 Përcakton llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave; 

 Dallon bazat e rrafshëta dhe relacionalel; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Vendos relacionet në mes tabelave; 

 Vendos rregullat e validitetit; 

 Planifikon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Dizajnon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Përdorë vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj  tabela, të  bëjë 
ndërrimin e modeve të punës në tabelë, zgjedhë veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon 
bazën e të dhënave  etj. 
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RM2: Nxënësi krijon pyetësor për nxjerrjen e të dhënave sipas kritereve të caktuara 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon Pyetësorët (Queryes), rolin dhe përdorimin e tyre; 

 Klasifikon pyetësorët (Queryes); 

 Krijon pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Jep shembuj llogaritjesh përmes pyetësorëve; 

 Zbaton kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacionit të shumëllojshëm; 

 Demonstron zotësinë që përmes pyetësit (Query) dhe veglave për selektim dhe sortim të 
prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash; 
 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon Pyetësorët (Queryes), rolin dhe përdorimin e tyre; 

 Klasifikon pyetësorët (Queryes); 

 Krijon pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Jep shembuj llogaritjesh përmes pyetësorëve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Zgjedh funksione të ndryshme tek pytësorët; 

 Zbaton kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacionit të shumëllojshëm; 

 Demonstron zotësinë që përmes pyetësit (Query) dhe veglave për selektim dhe sortim të 
prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj  dhe të përdorë 
pyetësorët për nxjerrjen e informatave të ndryshme nga baza e të dhënave; 

 
 

RM3: Nxënësi përzgjedhë forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon dhe krijon një formë; 

 Shpjegon navigimin nëpër regjistra (vendosë, ndryshojë dhe fshijë regjistra); 

 Përdorë listat List Box dhe Combo Box ne formë; 

 Përdorë forma dhe vendosë kontrolle në formë; 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Shpjegon krijimin e një raport; 

 Klasifikon grupimin e të dhënave dhe sortimin në fusha të veçanta; 

 Dizajnojë raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

 Demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

 Demonstron finalizimin e një baze të dhënash; 
 
 

Kushtet e nevojshme:  
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 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon dhe krijon një formë; 

 Shpjegon navigimin nëpër regjistra (vendosë, ndryshojë dhe fshijë regjistra); 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Shpjegon dhe krijon një raport; 

 Klasifikon grupimin e të dhënave dhe sortimin në fusha të veçanta; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdorë listat List Box dhe Combo Box ne formë; 

 Përdorë forma dhe vendosë kontrolle në formë; 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Zgjedh pamje të ndryshme të një raporti; 

 Dizajnojë raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

 Demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

 Demonstron finalizimin e një baze të dhënash; 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta krijojë, dizajnoj, menaxhojë 
dhe manipuloje me një bazë të të dhënave. 

 
 

RM4: Nxënësi shfrytëzon format dhe strukturat e algoritmeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton algoritmin, qëllimin dhe zbatimin  në lëmi të ndryshme; 

 Shpjegojë rëndësinë e algoritmeve në zgjidhjen e problemeve; 

 Shpjegon fazat e paraqitjes së algoritmit; 

 Shpjegon format  e paraqitjes së algoritmeve; 

 Shfrytëzon blloqet e algoritmeve për krijimin e një algoritmi; 

 Përdorë shembuj të formave të paraqitjes së algoritmeve; 

 Klasifikon strukturat e algoritmeve; 

 Dallon strukturat e algoritmeve; 

 Përdorë algoritmet për paraqitjen e problemeve me kushtëzime; 

 Përdorë algoritmet për llogaritje të shumës, prodhimit dhe vargjeve të ndryshme; 

 Përpilon algoritme për zgjedhjen e problemeve nga profesioni; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton algoritmin, qëllimin dhe zbatimin  në lëmi të ndryshme; 

 Shpjegojë rëndësinë e algoritmeve në zgjidhjen e problemeve; 

 Shpjegon fazat e paraqitjes së algoritmit; 

 Shpjegon format  e paraqitjes së algoritmeve; 

 Klasifikon strukturat e algoritmeve; 

 Dallon strukturat e algoritmeve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
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 Shfrytëzon blloqet e algoritmeve për krijimin e një algoritmi; 

 Vizaton skema algoritmike për zgjedhjen e problemeve të ndryshme; 

 Përdorë shembuj të formave të paraqitjes së algoritmeve; 

 Dallon strukturat e algoritmeve; 

 Përdorë algoritmet për paraqitjen e problemeve me kushtëzime; 

 Përdorë algoritmet për llogaritje të shumës, prodhimit dhe vargjeve të ndryshme; 

 Përpilon algoritme për zgjedhjen e problemeve nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e algoritmeve për 
zgjedhjen e problemeve të ndryshme nga jeta e përditshme dhe nga profesioni. 

 
 

RM5: Nxënësi realizon algoritme me vargje dimensionale; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  
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 Përkufizon vargun një, dy ose shumë dimensional; 

 Shpjegon algoritmet me vargje një dimensionale (vektorë); 

 Shpjegon algoritmet me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje një dimensionale (vektor); 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e vektorit; 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e matricës; 

 Zgjedh detyra të ndryshme me vargje dimensionale; 

 Përdorë bllok-diagramet për realizimin e funksioneve; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon vargun një, dy ose shumë dimensional; 

 Shpjegon algoritmet me vargje  një dimensionale (vektorë); 

 Shpjegon algoritmet me vargje dy dimensionale (matrica); 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje një dimensionale (vektor); 

 Vizaton skema algoritmike për krijimin e vektorëve; 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e vektorit; 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema algoritmike për krijimin e matricave; 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e matricës; 

 Zgjedh detyra të ndryshme me vargje dimensionale; 

 Përdorë bllok-diagramet për realizimin e funksioneve; 
 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
zgjedhje te detyrave të ndryshme nga vargjet dimensionale. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në realizimin e algoritmeve me 
vargje dimensionale dhe funksione. 

 

RM6: Nxënësi përpilon algoritme për zgjedhjen e detyrave të ndryshme nga profesioni 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon përpilimin e algoritmit; 

 Përshkruan fazat e përpilimit të algoritmeve; 

 Përcakton modelin matematikë për përpilimin e algoritmit të caktuar; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave: 

 Zgjedhë rrugë të shkurtra dhe efikase në përpilimin e algoritmit; 

 Demonstron algoritme me detyra të ndryshme nga profesioni; 

Kushtet e nevojshme:  
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 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon përpilimin e algoritmit; 

 Përshkruan fazat e përpilimit të algoritmeve; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përcakton modelin matematikë për përpilimin e algoritmit të caktuar; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave: 

 Zgjedhë rrugë të shkurtra dhe efikase në përpilimin e algoritmit; 

 Demonstron algoritme me detyra të ndryshme nga profesioni 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  



 

P
ag

e8
3

 

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
përpilimin e detyrave të ndryshme; 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e problemeve 
(detyrave) të ndryshme nga profesioni. 
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PERSHKRUESI I MODULIT 
 

“TEORIA E PRODHIMIT DHE ORGANIZIMI I NDËRMARRJES” 
Klasa 11 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndërmarrjes”, 
klasa 11: 
RM1: Nxënësi përshkruan llojet dhe organizimin e ndërmarrjeve, 
RM2: Nxënësi përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje, 
RM3: Nxënësi përshkruan prodhimin, faktorët e prodhimit dhe kostot, 
RM4: Nxënësi llogarit çmimim dhe fitimin për sistemet mekatronike. 
 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet dhe organizimin e ndërmarrjeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  shpjegon kuptimin e ndërmarrjeve, 
-  përshkruan të ardhurat totale dhe koston totale të ndërmarrjes, 
-  tregon objektivat e ndërmarrjes, 
-  përshkruan llojet e ndërmarrjeve, 
-  përshkruan ndërmarrjet individuale, 
-  përshkruan avantazhet dhe disavantazhet e ndërmarrjeve individuale , 
-  përshkruan ortakëritë, 
-  përshkruan shoqëritë aksionare, 
-  analizon avantazhet dhe disavantazhet e shoqërive aksionare , 
-  përshkruan rritjen e kapitalit të ndërmarrjeve, 
-  tregon mënyrat e rritjes së kapitalit, 
-  realizon një rast studimor për ndërmarrjeve individuale, 
-  mbledhë dhe të prezantojë informacionin rreth formave të pronësisë së ndërmarrjeve 

në komunën përkatëse. 
-  krahason format më të rëndësishme të pronësisë së ndërmarrjeve. 
-  komunikon me korrektësi. 
-  bashkëpunon në mënyrë korrekte. 
-  ketë iniciativë për informacione të reja. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- E ardhura totale dhe kostoja totale e ndërmarrjes 
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- Objektivat e ndërmarrjes 
- Llojet e ndërmarrjes  
- Ortakëritë, avantazhet dhe disavantazhet e ortakërive 
- Shoqëritë aksionare, avantazhet dhe disavantazhet e shoqërive aksionare 
- Rritja e kapitalit të ndërmarrjes 
- Mënyrat e rritjes së kapitalit 
- Ciklet e ndërmarrjes dhe rritja ekonomike 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Mbledh dhe prezanton  informacione rreth formave të pronësisë. 
- analiza e avantazheve dhe disavantazheve të ndërmarrjes individuale dhe ortakërive” 
- realizon  një rast studimor për ndërmarrjet individuale. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje –përgjigje me shkrim 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Listë – kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë kryesisht me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të vlerësojë aftësitë për llogaritjen e kostove, mbledhjen dhe 

prezantimin e informacionit.  

 

RM2:Nxënësi përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- shpjegon kuptimin dhe veçorit e organizimit të punës në ndërmarrje. 
-  analizon metodat e organizimit të punës në  ndërmarrje 
-  përshkruan karakteristikat e organizimit te punës në  ndërmarrje 
-  argumenton rëndësinë e organizimit te punës në  ndërmarrje. 
-  analizon stilet e menaxhimit të vendit të punës në  ndërmarrje. 
-  përkufizon  moshën, gjininë dhe kategorizimin e vendit të punës në  ndërmarrje. 
-  analizon format e kryerjes së punës në  ndërmarrje. 
-  shpjegon modelet më fleksibile të vendit të punës në  ndërmarrje. 
-  analizon organizimin e vendit të punës të orientuar nga  ndërmarrje. 
-  shpjegon detyrat dhe pjesëmarrjen e organizimit të punës në  ndërmarrje. 
-  analizon autonomin e kryerjes së punës në vendin e punës në  ndërmarrje. 
-  përshkruan funksionet dhe detyrat e nëpunësit të  ndërmarrjes . 
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-  përshkruan mjedisin dhe kushtet e punës së nëpunësit të ndërmarrjes. 
-  përshkruan të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga punësimi i nëpunësit të 

ndërmarrjes  
-  përshkruan aspekte të kuadrit ligjor që vepron në profesionin e nëpunësit të 

ndërmarrjes. 
-  përdorë mjetet klasike dhe bashkëkohore të komunikimit në kuadrin e veprimtarisë së 

nëpunësit të  ndërmarrjes 
-  përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje. 
-  prezanton  rezultatet e hulumtimit të organizimit të punës në ndërmarrje. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përshkruan definimin dhe zhvillimin e organizimit të punës në  ndërmarrje . 
- përshkruan metodat e organizimit të punës në  ndërmarrje. 
- përshkruan karakteristikat organizative të organizimit të punës në  ndërmarrje. 
- tregon rëndësinë e organizimit të punës në  ndërmarrje. 
- përshkruan stilet e menaxhimit të vendit të punës në  ndërmarrje. 
- përkufizon moshën, gjininë dhe kategorizimin e vendit të punës në ndërmarrje. 
- përshkruan format e kryerjes së punës në  ndërmarrje 
- përshkruan organizimin e vendit te punës së orientuar në  ndërmarrje. 
- tregon autonomin e kryerjes së punës në vendin e punës në  ndërmarrje. 
- përshkruan funksionet dhe detyrat e nëpunësit të  ndërmarrje. 
- përkufizon mjedisin dhe kushtet e punës së nëpunësit të  ndërmarrje. 
- identifikon karrierën profesionale te nëpunësit në  ndërmarrje. 
- përshkruan te drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga punësimi i nëpunësit të ndërmarrje 
- përshkruan aspektet e kuadrit ligjor që vepron në profesionin e nëpunësit të  

ndërmarrjes. 
- përshkruan mjetet klasike dhe bashkëkohore të komunikimit në kuadrin e veprimtarisë 

së nëpunësit të  ndërmarrje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Hulumton mënyrat e organizimit të punës në  ndërmarrje, 
- Prezanton rezultatet e hulumtimit për organizimin e punës në  ndërmarrje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
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RM3: Nxënësi përshkruan prodhimin, faktorët e prodhimit dhe llogarit kostot  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

-  shpjegon kuptimin e prodhimit  
-  tregon veçoritë e funksionit të prodhimit, 
-  tregon faktorët e prodhimit,  
-  tregon faktorët e pandryshueshëm (fiks) , 
-  tregon faktorët e ndryshueshëm, 
-  shpjegon produktin total, 
-  shpjegon produktin margjinal, 
-  përshkruan funksionin e prodhimit në kushte të ndryshueshme,  
-  shpjegon kuptimin e kostove, 
-  përshkruan kostot në periudha afatshkurtra, 
-  tregon faktorët (inputet) që përdor ndërmarrja në periudha afatshkurtra, 
-  tregon llojet e kostove, 
-  shpjegon koston fikse, 
-  shpjegon koston variabile, 
-  shpjegon koston mesatare, 
-  shpjegon koston margjinale, 
-  shpjegon koston oportune, 
-  shpjegon dallimin e input-eve dhe output-eve në një ndërmarrje të caktuar prodhuese, 
-  dallon produktin total dhe produktin margjinal,  
-  përshkruan koston e prodhimit për një produkt të caktuar. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përshkruan kuptimin e prodhimit,  
- tregon veçoritë e funksionit të prodhimit, 
- tregon faktorët e prodhimit,  
- përshkruan faktorët fiks,  
- përshkruan faktorët e ndryshueshëm,  
- tregon Input-et dhe output-et e një ndërmarrje prodhuese. 
- përkufizon produktin total, 
- përkufizon produktin marxhinal, 
- përshkruan funksionin e prodhimit në kushte të ndryshueshme,  
- tregon kuptimin e kostove, 
- tregon kostot në periudha afatshkurtra,  

- Detyrë me shkrim 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Detyra me shkrim të jetë individuale dhe ti referohen hulumtimit dhe prezantimit të 

rezultateve për organizimin e punës në  ndërmarrje. 
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- përshkruan faktorët që përdor ndërmarrja në periudha afatshkurtra, 
- tregon llojet e kostove dhe llogaritja e tyre: 
- tregon kostot fikse, 
- tregon kostot variabile, 
- tregon kostoja mesatare, 
- tregon kostot margjinale, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimin e inputeve dhe outputeve në një ndërmarrje të caktuar prodhuese, 
- Llogarit  kostot e prodhimit për një produkt të caktuar, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje –përgjigje me shkrim 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Listë – kontrolli. 

- Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë kryesisht me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të vlerësojë aftësitë për llogaritjen e kostove, mbledhjen dhe 

prezantimin e informacionit.  

 

RM4: Nxënësi llogarit çmimim dhe fitimin për sistemet mekatronike. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  shpjegon çka është kontrata, llojet e kontratës dhe rëndësia e saj; 
- përshkruan kushtet që një kontratë të jetë e vlefshme; 
-  shpjegon lidhjen dhe zgjidhjen e kontratës; 
-  shpjegon çmimin dhe elementet përbërës të tij; 
-  përshkruan llojet e çmimeve; 
-  përshkruan mënyrat e vendosjes së çmimit; 
- shpjegon çmimin për sistemet  mekatronike; 
-  shpjegon të ardhurat, shpenzimet dhe llogaritjen e fitimit. 

Kushtet e nevojshme: 
- klasa mësimore; 
- skemë e formimit të çmimeve të ndryshme; 
- materiale të shkruara. 
- lloje kontratash;  
- doracakë me oferta dhe kërkesa për lidhje kontrate; 
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- dokumentacion ligjor në fushën e kontratave.  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
-  shpjegon konceptin e kontratës dhe ç’funksione ka ajo; 
-  tregon si dhe kur lidhet një kontratë, çfarë kushtesh duhet të ekzistojnë, si mund të 

anulohet apo të zgjidhet ajo dhe çfarë pasojash sjell lidhja apo zgjidhja e kontratës për 
palët dhe për personat e tretë; 

- rendisë kushtet ligjore që një kontratë të konsiderohet e vlefshme nga pikëpamja ligjore 
duke pasur parasysh vullnetin e lirë të palëve, formën, objektin e kontratës etj; 

-  tregon se në cilat raste kontrata duhet të bëhet patjetër në formë shkresore; 
-  përpunon një ofertë a një pranim për lidhjen e një kontrate; 
-  përpilon një kontratë që të jetë e vlefshme 
-  shpjegon se çfarë përfaqëson çmimi dhe cilat janë elementet përbërëse të tij; 
-  përshkruan llojet e çmimeve dhe ku përdoren ato; 
-  përshkruan mënyrat e përcaktimit të çmimit; 
-  llogaritë çmimin e instalimeve t sistemeve  mekatronike; 
-  shpjegon se nga se përbëhen të ardhurat dhe shpenzimet e një firme; 
- llogaritë fitimin bruto dhe neto të një nenesistemi mekatronik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- krijon situata praktike për mënyrën se si përputhet kërkesa dhe oferta për të arritur në 

lidhjen e një kontrate; 
- aplikon teknikën e komunikimit midis palëve për lidhjen e një kontrate; 
- organizon punë në grupe për lidhjen e një kontrate. 
- përdorë shembuj të shumtë çmimesh të shërbimeve të ndryshme duke u përqendruar te 

çmimet e shërbimeve në mekatronike; 
- zgjidhë ushtrime për llogaritjen e çmimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- detyrë me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 të kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik; 

- pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur; 
- detyra me shkrim të jetë individuale dhe ti referohen hulumtimit dhe prezantimit të 

rezultateve. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“PNEUMATIKË DHE HIDRAULIKË ” 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë  
Vlera e Kredive të Modulit:  10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Pneumatikë dhe Hidraulikë”, klasa XI: 
 
RM1: Nxënësi  përshkruan parimet e hidropneumatikës                   
RM2: Nxënësi monton dhe demonton elementet e sistemit pneumatik për orientim dhe 
shpërndarje të fluidit punues - Shpërndarësit                                                                                         
RM3: Nxënësi i monton dhe demonton elementet e sistemit pneumatik për rregullimin e 
presionit dhe prurjes të fluidit punues - Valvolat                                                                                           
RM4: Nxënësi monton dhe demonton elementet ekzekutive të sistemit pneumatik – 
Motorët pneumatikë     
   

RM1: Nxënësi  përshkruan parimet e hidropneumatikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- tregojë rëndësinë e mekanikës së gazrave dhe fluideve; 
- tregojë vetitë fizike dhe ligjet e gazeve dhe fluideve; 
- përshkruajë sistemet pneumatike; 
- përshkruan sistemet hidraulike 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Tregimi i rëndësisë se mekanikës së fluideve dhe gazrave; 
- Tregimi i vetive fizike të gazeve dhe fluideve dhe ligjet e tyre; 
- Përshkrimi i sistemeve pneumatike; 
- Përshkruan rendësin e hidraulikes 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përcaktimi i vetive fizike të gazeve dhe fluideve; 
- Llogaritjet themelore te parametrave te gazrave dhe fluideve përmes ligjeve te tyre. 
- Dallimi i sistemeve pneumatike dhe hidraulike; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 2: Nxënësi monton dhe demonton elementet e sistemit pneumatik për orientim dhe 
shpërndarje të fluidit punues - Shpërndarësit  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj  shpërndarësit pneumatik; 
- renditë klasifikimin e shpërndarësve pneumatik; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  shpërndarësve pneumatik me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

pneumatik në  sisteme pneumatike; 
- vizaton skemen e sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje te fluidit. 
- montoj dhe demontoj elementet e sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje të 

fluidit punues - Shpërndarësit  

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i  shpërndarësit pneumatik; 
- Klasifikimin i  shpërndarësve pneumatik; 
- Interpretimi i  shpërndarësve pneumatik me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi  i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

pneumatik në  sisteme pneumatike; 
- Vizaton skemën e sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje te fluidit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e shpërndarësit pneumatik; 
- Përdorimi  i  shpërndarësve pneumatik; 
- Përzgjedhja e shpërndarësve pneumatik me anën e simboleve standarde; 
- Lidhja  dhe aktivizimi i shpërndarësve pneumatik në  sisteme pneumatike; 
- Leximi i skemave te sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje te fluidit. 
- montimi dhe demontimi i elementeve te sistemit pneumatik për orientim dhe shpërndarje 

të fluidit punues - Shpërndarësit  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
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- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 3: Nxënësi monton dhe demonton elementet e sistemit pneumatik për rregullimin e 
presionit dhe prurjes të fluidit punues – Valvolet 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj  valvolat e sistemit pneumatik; 
- renditë klasifikimin e valvolave të sistemit pneumatik; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  valvolave të sistemit pneumatik me anën e 

simboleve standarde; 
- përshkruaj  ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e valvolave  në  

sistemin pneumatik; 
- vizaton skemat e lidhjes se elementeve te sistemit pneumatik për rregullimin e presionit 

dhe prurjes të fluidit punues – Valvolet 
- montoj dhe demontoj elementet e sistemit pneumatik për rregullimin e presionit dhe 

prurjes të fluidit punues – Valvolet 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te valvolave te sistemit pneumatik. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përshkrimi  valvolave  ne sistemit pneumatik; 
- klasifikimi i valvolave të sistemit pneumatik; 
- tregimi i paraqitjes se thjeshtësuara te  valvolave të sistemit pneumatik me anën e 

simboleve standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes dhe funksionimin e valvolave  në  

sistemin pneumatik; 
- vizatimi skemat e lidhjes se elementeve te sistemit pneumatik për rregullimin e presionit 

dhe prurjes të fluidit punues – Valvolat 
- montimi dhe demontimi i elementeve te sistemit pneumatik për rregullimin e presionit 

dhe prurjes të fluidit punues – Valvolat 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregimi  i valvolave ne sistemin pneumatik; 
- Përdorimi i valvolave të sistemit pneumatik; 
- Përzgjedhja e  valvolave të sistemit pneumatik me anën e simboleve standarde; 
- lidhja e valvolave  në  sistemin pneumatik; 
- vizatimi i skemave te lidhjes se elementev te sistemit pneumatik për rregullimin e 

presionit dhe prurjes të fluidit punues – Valvolat 
- montimi dhe demontimi i elementeve te sistemit pneumatik për rregullimin e presionit 

dhe prurjes të fluidit punues – Valvolat 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 4: Nxënësi monton dhe demonton elementet ekzekutive të sistemit pneumatik – 
Motorët pneumatikë     

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj motorët pneumatikë; 
- renditë klasifikimin e motorëve pneumatikë; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të motorëve pneumatikë  me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e motorëve 

pneumatikë në  sistem pneumatik; 
- vizatoj skemat e lidhjes se  elementeve ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët 

pneumatikë     
- montoj dhe demontoj elementet ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët pneumatikë     

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te motorëve pneumatikë . 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i motorëve pneumatikë; 
- klasifikimi e motorëve pneumatikë; 
- interpretimi i paraqitje se thjeshtësuara të motorëve pneumatikë  me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës e lidhjes dhe funksionimit te motorëve 

pneumatikë në  sistem pneumatik; 
- vizatimi skemave te lidhjes se  elementeve ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët 

pneumatikë     
- montimi dhe demontimi i elementeve ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët 

pneumatikë     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përzgjedhja e motorëve pneumatikë; 
- përdorimi i motorëve pneumatikë; 
- përzgjedhja e motorëve pneumatikë  me anën e simboleve standarde; 
- lidhja dhe funksionalizimi i motorëve pneumatikë në  sistem pneumatik; 
- vizatimi skemave te lidhjes se  elementeve ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët 

pneumatikë     
- montimi dhe demontimi i elementeve ekzekutive të sistemit pneumatik – Motorët 

pneumatikë     

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“BAZAT E ROBOTIKËS” 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e robotikës”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi shpjegon konceptet themelore të robotikës dhe përdorimin e robotëve, 
RM2: Nxënësi shpjegon strukturën kinematike të robotëve, 
RM3: Nxënësi programon dhe dirigjon robotin 
 

RM1: Nxënësi shpjegon konceptet themelore të robotikës dhe përdorimin e robotëve, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- përshkruaj konceptet themelore të robotikës 
- klasifikoj  robotët  
- përshkruaj elementet mekanike të robotit: 
- identifikoj elektromotorët e lëvizjes, 
- përshkruaj  elementet  e sistemit të transmetimit: 
-  përshkruaj sensorët dhe llojet e tyrë: 
- Identifikoj robotët për nga përdorimi i tyre, 
- përshkruaj robotët  transportues, 
- përshkruaj robotët  në procesin prodhues , 
- përshkruaj robotët  montues , 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- përshkrimi koncepteve themelore te robotikës 
- klasifikimi i  robotëve  
- përshkrimi i elementeve mekanike të robotit: 
- identifikimi i elektromotorëve e lëvizjës te robotit, 
- përkufizimi i elementeve  te sistemit të transmetimit: 
- përshkrimi i sensorëve dhe llojet e tyrë: 
- Identifikimi i robotëve për nga përdorimi i tyre, 
- Përshkrimi i robotëve  transportues, 
- Përshkrimi i robotëve  në procesin prodhues, 
- Përshkrimi i robotëve  montues, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Dallimi i robotëve 
- Përzgjedhja e elementeve mekanike të robotit: 
- Përzgjedhja e elektromotorëve e lëvizjes te robotit, 
- Dallimi i elementeve  e sistemit të transmetimit: 
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- Përzgjedhja sensorët dhe llojet e tyrë: 
- Përzgjedhja e robotëve për nga përdorimi i tyre, 
- Përzgjedhja e robotëve transportues, 
- Përzgjedhja e robotëve në procesin prodhues, 
- Përzgjedhja e robotëve montues, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Lista e kontrollit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon strukturën kinematike të robotëve, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Përshkruan sistemin mekanik dhe mekanizmin e robotëve, 
- Tregon lëvizjet e mundshme të robotëve, 
- Përshkruan lëvizjet funksionale të robotëve. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përshkruan sistemin mekanik  
- Përshkruan mekanizmin e robotëve, 
- identifikon elementet lëvizëse, 
- përshkruan mekanizmin e lëvizjeve të elementeve të robotit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- skicon sistemin mekanik, 
- përzgjedh elementet lëvizëse. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Lista e kontrollit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM3: Nxënësi programon robotin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Dalloj  gjuhët programuese për programimin e robotëve IRL dhe te prodhuesit 
- Përdoroj  gjuhët programuese për programimin e robotëve(LADDER  diagramet, Blok logjik 

diagramet dhe diagramet funksionale) 
- Programoj lëvizen drejtvizore te robit 
- Programoj shmangien e robotit nga pengesat  
- Programoj robotin për ndjekjen e linjës  
- Simulo punën e robotit për zbatimin e operacioneve të percaktuara  

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi   i  gjuhëve programuese për programimin e robotëve IRL dhe te prodhuesit 
- Përshimi  i  gjuhëve programuese për programimin e robotëve(LADDER  diagramet, Blok 

logjik diagramet dhe diagramet funksionale) 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Dallimi i  gjuhëve programuese për programimin e robotëve IRL dhe te prodhuesit 
- Përdorimi i  gjuhëve programuese për programimin e robotëve(LADDER  diagramet, Blok 

logjik diagramet dhe diagramet funksionale) 
- Programimi i lëvizjes drejtvizore te robit 
- Programimi i shmangies se robotit nga pengesat  
- Programimi i robotit  për ndjekjen e linjës  
- Simulimi i punës së robotit për zbatimin e operacioneve të përcaktuara 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Lista e kontrollit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

“BAZAT E ELEKTRONIKËS ” 
Klasa 11 

 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronik ë 
Vlera e Kredive të Modulit:  10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e Elektronikës”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe veçoritë kryesore të komponentëve elektronikë 
pasivë e aktivë  
RM2: Nxënësi përshkruan karakteristikat rrymë-tension të diodave dhe të transistorëve. 
RM3: Nxënësi  ndërton qarqet elektronike analoge-amplifikatorët  
RM 4: Nxënësi ndërton qarqet elektronike digjitale 
RM 5: Qarqet e integruara dhe mikroelektronika  
  

RM1: Nxënësi  përshkruan ndërtimin dhe veçoritë kryesore të komponentëve elektronikë 
pasivë e aktivë .veçoritë kryesore të komponentëve elektronikë pasivë e aktivë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj llojet e ndryshme të rezistorëve; 
- Përshkruaj llojet e ndryshme të kondensatorëve; 
- Përshkruaj llojet e ndryshme të bobinave; 
- Përshkruaj burimet e rrymës dhe te tensionit 
- Përshkruaj llojet e ndryshme të diodave e transistorëve; 
- Përshkruaj llojet e ndryshme te tiristoreve 
- Përshkruaj llojet e ndryshme të komponentëve optoelektronikë; 
- Përshkruaj mënyrën e diagnostifikimit te komponeteve elektronike. 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Materiale konkretizimi si: Rezistor, kondensator, bobina, transistor, komponente 

optoelektronike. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 
- Katalogje te komponentëve elektronike 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i llojet te ndryshme të rezistorëve; 
- Përshkrimi i  llojeve  te ndryshme të kondensatorëve; 
- Përshkrimi fizikisht llojet e ndryshme të bobinave; 
- Përshkrim fizikisht llojet e ndryshme të diodave e transistorëve; 
- Përshkrim fizikisht llojet e ndryshme të komponentëve optoelektronikë; 
- Përshkrimi i mënyrës së diagnostifikimit te komponeteve elektronike.. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përdormi i llojeve te ndryshme të rezistorëve; 
- Përdormi i  llojeve  te ndryshme të kondensatorëve; 
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- Përdormi i llojet e ndryshme të bobinave; 
- Përdormi llojeve e ndryshme të diodave e transistorëve; 
- Përdormi i llojeve e ndryshme të komponentëve optoelektronikë; 
- Zbaton mënyrën e diagnostifikimit te komponeteve elektronike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 7-10 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 2: Nxënësi përshkruan karakteristikat rrymë-tension të diodave dhe të 
transistorëve. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të diodës  
- përcaktojë pikën e punës se diodës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të transistorit (dypolar dhe njëpolar)  
- përcaktoj pikën e punës se transistorit përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike ; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të tiristorit  
- përcaktoj pikën e punës se tiristorit (diaku dhe triaku) përmes llogaritjes dhe paraqitjes 

grafike; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të diodës  
- përcaktojë pikën e punës se diodës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të transistorit (dypolar dhe njëpolar)  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike ; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të tiristorit  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të diakut dhe triakut;  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike ; 



 

P
ag

e1
0

1
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të diodës  
- përcaktojë pikën e punës se diodës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të transistorit (dypolar dhe njëpolar)  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike ; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të tiristorit  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike; 
- vizatojë karakteristikën rrymë-tension të diakut dhe triakut;  
- përcaktoj pikën e punës përmes llogaritjes dhe paraqitjes grafike ; 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
- Detyra te shtëpisë  

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 

 
 

RM 3: Nxënësi ndërton qarqet elektronike analoge-amplifikatorët  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj qarqet elektronike analoge; 
- shpjegoj elementet e qarkut analog;  
- shpjegoj  principin e punës se amplifikatori; 
- dalloj llojet kryesore të amplifikatorit; 
- përshkruaj shndërrimin A/D 
- shpjegoj karakteristikat themelore te amplifikatorit; 
- ndërton qarqet elektronike-amplifikatorët 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori  
- Kuadri (paneli) për ndërtimin e qarkut analog amplifikatorit 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i qarqeve elektronike analoge; 
- Identifikimi i elementeve te qarkut analog 
- Përshkrimi elementet e qarkut analog;  
- Shpjegimi i  principit të punës së amplifikatori; 
- Identifikimi i  llojeve kryesore të amplifikatorëve; 
- Përshkrimi i shndërrimin A/D 
- hpjegimi i karakteristikave themelore të amplifikatorëvet; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësit 
- Demonstrimi i  principit te punës së amplifikatorit; 
- Përcaktimi i llojeve kryesore të amplifikatorit; 
- Përcaktimi i karakteristikave themelore te amplifikatorit; 
- Përshkrimi i shndërrimin A/D 
- Ndërtimi i qarqeve A/D 
- Ndërtimi i qarqeve elektronike-amplifikatorët 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne kete RM. 

 

RM 4: Nxënësi ndërton qarqet elektronike digjitale 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj qarqet elektronike digjitale; 
- shpjegoj elementet e qarkut digjitale;  
- shpjegoj  principin e ndërtimit te qarqeve digjitale; 
- dalloj karakteristikat e qarqeve digjitale; 
- shpjegoj karakteristikat themelore të qarqeve digjitale; 
- përdor katalogjet e qarqeve digjitale. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
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- Kompjuteri dhe projektori  
- Kuadri (paneli) për ndërtimin e qarqeve digjitale 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përshkrimi i qarqeve elektronike digjitale; 
- Identifikoi elementet e qarkut digjital 
- Përshkruaj elementet e qarkut digjital;  
- Shpjegoj  principin e punës së qarqeve digjitale; 
- Identifikoj  llojet kryesore të qarqeve digjitale 
- shpjegoj karakteristikat themelore te qarqeve digjitale 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Demonstron  principin e punës së qarqeve digjitale; 
- Përcakton llojet kryesore te qarqeve digjitale; 
- Përcakton karakteristikat themelore te qarqeve digjitale; 
- Ndërton  qarqet elektronike-digjital 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
-  Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 5:  Nxënësi mirëmban qarqet e integruara dhe mikroelektronike   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- udhëheq me qarqet e integruara dhe mikroelektronike; 
- skicoi qarqet e integruara dhe mikroelektronike;  
- zgjedh  qarqet e integruara dhe mikroelektronike; 
- dalloj karakteristikat e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike ; 
- zbatoj karakteristikat e qarqeve te integruara  dhe mikroelektronike; 
- lidhe qarqet e integruara dhe mikroelektronike 
- përdor katalogjet e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike 
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Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te motorëve pneumatikë . 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i qarqeve te integruara dhe mikroelektronike 
- Identifikoi elementet e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike 
- vizatoj elementet e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike;  
- shpjegoj  principin e punes se qarqeve digjitale; 
- Identifikoi  llojet kryesore të qarqeve digjitale 
- shpjegoj karakteristikat themelore te qarqeve digjitalePërshkrimi i motorëve pneumatikë; 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i qarqeve te integruara dhe mikroelektronike 
- Dalloj elementet e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike 
- Selektoj elementet e qarqeve te integruara dhe mikroelektronike;  
- Shpjegoj  principin e punës së qarqeve digjitale; 
- Identifikoi  llojet kryesore të qarqeve digjitale 
- Shpjegoj karakteristikat themelore te qarqeve digjitale Përshkrimi i motorëve pneumatikë; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“MEKANIKE TEKNIKE” 

 
Klasa 11 

 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mekanike teknike ”, klasa 11: 
RM1: Nxënësi shpjegon bazat e dinamikës së pikës materiale,  
RM2: Nxënësi shpjegon dinamikën e lëvizjes drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës materiale, 
RM3: Nxënësi shpjegon parimet themelore të rezistencës së materialit, 
RM4: Nxënësi shpjegon tërheqjen dhe shtypjen e materialit,                                                                       
RM5: Nxënësi shpjegon prerjen e materialit, 
RM6: Nxënësi shpjegon përkuljen dhe përdredhjen e materialit, 
 

RM1: Nxënësi shpjegon bazat e dinamikës së pikës materiale  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj kuptimet themelore dhe lëndën e dinamikës 
- shpjegoj ligjet themelore të dinamikës 
- shpjegoj sistemin e njësive matëse. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan kuptimet themelore të dinamikës, 
- përshkruan ligjet themelore të dinamikës, 
- përkufizon sistemin e njësive matëse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbaton kuptimet themelore, 
- zbaton ligjet themelore të dinamikës, 
- zbaton sistemin e njësive matëse. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
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- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me goje 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon dinamikën e lëvizjes drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës materiale 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- shpjegon ekuacionin themelor të dinamikës së lëvizjes drejtvizore të pikës, 
- shpjegon problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- shpjegon rënien e lirë dhe hedhjen vertikale të pikës materiale, 
- shpjegon hedhjen e pjerrët të pikës materiale, 
- shpjegon hedhjen horizontale të pikës materiale. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan lëvizjet drejtvizore të pikës,  
- përkufizon ekuacionin themelor të dinamikës, 
- interpreton problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- përshkruan rënien e lirë dhe vertikale, 
- përshkruan hedhjen e pjerrët të pikës materiale, 
- përshkruan hedhjen horizontale të pikës materiale. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbatoj ekuacionin themelor të dinamikës, 

 -      zgjedh problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- përcakton rënien e lirë dhe hedhjen vertikale të pikës materiale, 
- përcakton hedhjen e pjerrët dhe horizontale të pikës materiale. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM3: Nxënësi shpjegon parimet themelore të rezistencës së materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- shpjegoj rëndësinë e rezistencës së materialeve; 
- shpjegoj parimet themelore të rezistencës së materialeve 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 përshkrimi i detyrave te rezistencës së materialeve, 

 përshkrimi i parimeve themelore të rezistencës së materialeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcaktimi i rëndësisë se rezistencës së materialeve, 
- zbatimi i parimeve themelore të rezistencës së materialeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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RM4: Nxënësi shpjegon tërheqjen dhe shtypjen e materialit                                                                       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj konceptin e tërheqjes dhe të shtypjes së materialit, 
- shpjegoj tensionet, deformimet dhe rëndësinë e tyre, 
- shpjegoj elasticitetin, sforcimet e lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i tërheqjes dhe shtypjes se materialit, 
- përshkrimi i tensioneve dhe deformimeve te materialit, 
- përshkrimi elasticitetit, sforcimeve te lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- demonstron tërheqjen dhe shtypjen e materialit, 
- tregon tensionet dhe  deformimet e materialit, 
- llogarit tensionet dhe  deformimet e materialit, 
- llogarit elasticitetin, sforcimet e lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM5: Nxënësi shpjegon prerjen (shkëputjen) e materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj procesin  e prerjes së materialit, 
- shpjegoj deformimet dhe shpërndarjen e tensionit gjatë prerjes, 
- Interpretoj formulën e prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara në prerje. 

 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
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- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i procesit  te prerjes së materialit, 
- tregimi i  deformimeve dhe shpërndarjes se tensionit gjatë prerjes, 
- shkrimi i formulës se prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara me prerje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- demonstrimi i procesit te prerjes së materialit, 
- llogaritja e deformimeve dhe shpërndarja e tensionit gjatë prerjes, 
- zbatimi i formulës se prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara me prerje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me goje 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM6: Nxënësi shpjegon përkuljen dhe përdredhjen e materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
- shpjegoj tensionet tangjenciale gjatë përkuljes, 
- shpjegoj lakimin e pastër, 
- shpjegoj tensionet dhe deformimet gjatë përdredhjes. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i tensioneve normale gjatë përkuljes së pastër, 
- tregimi i tensioneve tangjenciale gjatë përkuljes, 
- identifikimi i lakimit të pastër, 
- tregimi i tensioneve dhe deformimeve gjatë përdredhjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- llogarit tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
- kontrollon tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
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- llogarit tensionet tangjenciale gjatë përkuljes, 
- llogarit tensionet dhe deformimet gjatë përdredhjes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“SENSORËT DHE AKTUATORËT ” 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Sensorët dhe aktuatorët”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan veprimet dhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të sensorë ( 
binar, analoge dhe digjitale) 
RM2: Nxënësi lidh sensorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit 
automatik. 
RM3: Nxënësi mënjanon parregullsitë  ne sensorë dhe zëvendëson sensorët. 
RM4:  Nxënësi dokumenton ndryshimet ne sensorët e montuar ne stabilimente përkatës. 
RM5: Nxënësi përshkruan veprimin dhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të 
aktuatorëve. 
RM6: Nxënësi lidh aktuatorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit  
automatik. 
RM7: Nxënësi mënjanon parregullsitë  ne aktuator dhe zëvendëson aktuatorët. 
 

RM1: Nxënësi përshkruan veprimet dhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të sensorë 
(binar , analoge dhe digjitale) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj sinjalet (analoge , binare dhe digjitale); 
- Përshkruaj karakteristikat(statike dhe dinamike) e sensorëve; 
- Përshkruaj rolin dhe funksionin e sensorëve; 
- Tregoj llojet e sensorëve; 
- Përzgjedhë sensorët sipas karakteristika dhe funksionit; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Katalogë,  skema te ndryshme te sendoreve dhe sensor. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i sinjalit (analoge , binare dhe digjitale); 
- Përshkrimi i karakteristikave(statike dhe dinamike) te sensoreve; 
- Përshkrimi i rolit dhe funksionin e sensorëve; 
- Tregimi i llojeve te sensorëve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Tregimi i sinjaleve analoge , binare dhe digjitale; 
- Tregimi karakteristikave (statike dhe dinamike)e sensorëve; 
- Përzgjedhja e llojet e sensorëve; 
- Përzgjedhja e sensorëve sipas karakteristika dhe funksionit; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM2: Nxënësi lidh sensorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit 
automatik. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Vizatoj skema te lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Lexoj skemën e lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Shpjegon mënyrën e lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Lidh sensorin ne interfejs ose portin përkatës te mikrokontrollerit; 
- Shpjegoj mënyrën e testimit te punës se sensorëve; 
- Testoj punën e sensorëve; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Katalogë, skema e lidhjes së sensorit, sensor 
- Kabineti i Mekatronikës 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Leximi i skemës se lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Shpjegimi i mënyrës se lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Shpjegimi mënyrës se testimit te punës se sensorëve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Vizatoj skema te lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Lexoj skemën e lidhjes se sensorëve ne një interfejs; 
- Lidh sensorin ne interfejs ose portin përkatës te mikrokontrollerit; 
- Testoj punën e sensorëve; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM3: Nxënësi mënjanon parregullsitë  ne sensorë dhe zëvendëson sensorët. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj parregullsitë ne sensorë; 
- përcakton parregullsive ne sensorë; 
- Përshkruaj shkaqet e parregullsive; 
- Përcaktoj shkaqet e parregullsive; 
- Shpjegon mënyrat e mënjanoj parregullsitë ne sensorë; 
- Mënjanoj parregullsitë ne sensorë; 
- Shpjegon mënyrën e zëvendësimit te sensorit; 
- Zëvendësoj senorët; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Vegla dhe pajisje për zëvendësimin e sensorit 
- Instrumentet për testimin e sensorit 
- Skemat e nënsistemeve Mekatronikë 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i parregullsive ne sensorë; 
- përcakton parregullsive ne sensorë; 
- Përshkrimi i shkaqeve te parregullsive ne sensorë; 
- Shpjegimi i mënyrat e mënjanoj parregullsitë ne sensorë; 
- Shpjegimi i mënyrës se zëvendësimit te sensorit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përcaktimi i parregullsive ne sensorë; 
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- Përcaktimi i shkaqeve te parregullsive ne sensorë; 
- Mënjanimi i parregullsive ne sensorë; 
- Zëvendësimi i senorëve ; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM4:  Nxënësi dokumenton ndryshimet ne sensorët e montuar ne stabilimente përkatës. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Tregoj parametrave te sensorit(rryma, tensioni, mënyra e veprimi, distance) 
- Përcaktoj parametrat e sensorit(rryma, tensioni, mënyra e veprimi, distance) 
- Shpjegon mënyrën e regjistrimit te parametrave te sensorit; 
- Regjistroj parametrat e sensorit 
- Krahasoj parametrat e sensorit me standardet ne librat teknik-katalogë; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Vegla dhe pajisje për zëvendësimin e sensorit 
- Instrumentet për testimin e sensorit 
- Skemat e nënsistemeve Mekatronikë 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Tregimi i parametrave te sensorit(rryma, tensioni, mënyra e veprimi, distance) 
- Shpjegimi i mënyrën e regjistrimit te parametrave te sensorit; 
- Krahasimi i parametrave te sensorit me standardet ne librat teknik-katalogë; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Tregimi i parametrave te sensorit(rryma, tensioni, mënyra e veprimi, distance) 
- Përcaktimi i parametrave te sensorit(rryma, tensioni, mënyra e veprimi, distance) 
- Regjistrimi i parametrave te sensorit 
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- Vlerësimi i parametrave te sensorit me standardet ne librat teknik-katalogë; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 
 

RM5: Nxënësi përshkruan veprimin dhe karakteristikat e llojeve të ndryshme të aktuatorëve. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj rolin e aktuatorëve ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit automatik; 
- Tregoj llojet e aktuatorëve; 
- Përshkruaj karakteristikat e aktuatorëve (koha, shpejtësia dhe forca veprimit); 
- Tregon simbolet e identifikimit te aktuatorëve; 
- Vizaton skema te thjeshta te lidhjes se aktuatorit ne sistemin rregullues apo drejtues; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Maket, katalogë, skema te lidhjes se aktuatorëve, aktuatorë te ndryshëm. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i rolit te aktuatorëve ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit automatik; 
- Tregimi i llojeve te aktuatorëve; 
- Përshkrimi i karakteristikave te aktuatorëve(koha , shpejtësia dhe forca veprimit); 
- Tregimi i simboleve te identifikimit te aktuatorëve; 
- Vizatimi i skema te thjeshta te lidhjes se aktuatorit ne sistemin rregullues apo drejtues; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përzgjedhja llojet e aktuatorëve; 
- Tregimi i simboleve te identifikimit te aktuatorëve; 
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- Vizatimi i skemave te thjeshta te lidhjes se aktuatorit në sistemin rregullues apo drejtues; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 

RM6: Nxënësi lidh aktuatorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit  
automatik. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Vizatoj skema te lidhjes se aktuatorit ne përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te 
sistemit  automatik; 

- Lexoj skemën e lidhjes se aktuatorëve te ndryshëm; 
- Shpjegon mënyrën e lidhjes se aktuatorëve te ndryshëm; 
- Lidh aktuatorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit automatik; 
- Shpjegoj mënyrën e testimit te punës se aktuatorit; 
- Testoj punën e aktuatorit; 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Maket, katalogë, skema te lidhjes se aktuatorëve, aktuatorë te ndryshëm. 
- Kabineti i mekatronikes. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Vizatimi i skemave te lidhjes se aktuatorit ne përzgjedhur ne sistemin rregullues apo 
drejtues te sistemit  automatik; 

- Leximi i skemës se lidhjes se aktuatorëve te ndryshëm; 
- Shpjegimi i mënyrës se lidhjes se aktuatorëve te ndryshëm; 
- Lidhja e aktuatorit te përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit automatik; 
- Shpjegimi i mënyrës e testimit te punës se aktuatorit; 
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- Testimi i punës se aktuatorit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Vizatimi i skemave te lidhjes se aktuatorit ne përzgjedhur ne sistemin rregullues apo 

drejtues te sistemit  automatik; 
- Leximi i skemës se lidhjes se aktuatorëve te ndryshëm; 
- Lidh aktuatorin e përzgjedhur ne sistemin rregullues apo drejtues te sistemit automatik; 
- Testimi i punës se aktuatorit; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM7: Nxënësi mënjanon parregullsitë  ne aktuator dhe zëvendëson aktuatorët. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Shpjegoj parregullsitë ne aktuatorët elektromekanik; 
- Identifikoj  shkaqet dhe mënyrën e mënjanimit te parregullsive aktuatorët elektromekanik-

DC motori, AC motori, step motori, amplifikatori transistorik dhe tiristorik, elektromagneti, 
motorët linear; 

- Shpjegoj parregullsitë ne aktuatorët qe shfrytëzojnë fuqine e fluidit(pneumatik-valvola, 
pompa, motori hidraulik,ventili rregullues, motori) 

- Identifikoj  shkaqet dhe mënyrën e mënjanimit te parregullsive  ne aktuatorët qe 
shfrytëzojnë fuqinë e fluidit(pneumatik dhe hidraulik) 

- Shpjegoj parregullsitë ne mikroaktuator(Piezoelektrik, elektromagnetik,, elektrokimik, 
termik, metalmekanik) 

- Identifikoj  shkaqet dhe mënyrën e mënjanimit te parregullsive ne mikroaktuator; 
- Shpjegoj parregullsitë ne programin rregullues apo drejtues aktuatorit; 
- Identifikoj parregullsitë ne programin rregullues apo drejtues te aktuatorit; 
- Shpjegoj procesin e zëvendësimit te aktuatorit; 
- Zëvendësoj aktuatorët e ndryshëm; 
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Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Maket, katalogë, skema te lidhjes se aktuatorëve, aktuatorë te ndryshëm. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i parregullsive ne aktuatorët elektromekanik; 
- Identifikimi i  shkaqeve dhe mënyrës se mënjanimit te parregullsive aktuatorët 

elektromekanik-DC motori, AC motori, step motori, amplifikatori transistorik dhe tiristorik, 
elektromagneti, motorët linear; 

- Shpjegimi i parregullsive ne aktuatorët qe shfrytëzojnë fuqine e fluidit(pneumatik-valvola, 
pompa, motori  hidraulik-ventili rregullues, motori) 

- Identifikimi i  shkaqeve dhe mënyrës se mënjanimit te parregullsive  ne aktuatorët qe 
shfrytëzojnë fuqinë e fluidit(pneumatik dhe hidraulik) 

- Shpjegimi i parregullsive ne mikroaktuator(Piezoelektrik, elektromagnetik,, elektrokimik, 
termik, metalmekanik) 

- Identifikimi i shkaqeve dhe mënyrës se mënjanimit te parregullsive ne mikroaktuator; 
- Shpjegimi i parregullsive  ne programin rregullues apo drejtues aktuatorit; 
- Identifikimi i parregullsive ne programin rregullues apo drejtues te aktuatorit; 
- Shpjegimi i procesit te zëvendësimit te aktuatorit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Zëvendësimi i aktuatorët e ndryshëm; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“INFORMATIKË dhe PROGRAMIM” 
Klasa 12 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi kupton programimin dhe gjuhët e programimit; 
RM2: Nxënësi shpjegon elementet e gjuhës programuese C++; 
RM3: Nxënësi përdor leximin dhe shtypjen për hartimin e programit; 
RM4: Nxënësi përdor degëzimet dhe unazat për hartimin e programit; 
RM5: Nxënësi shfrytëzon bazat e programimit të orientuar në objekte; 
 

RM1: Nxënësi kupton programimin dhe gjuhët e programimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton programin dhe programimin; 

 Klasifikon gjuhët programuese; 

 Përshkruan vetitë themelore të gjuhëve të ulëta dhe të larta programore; 

 Shpjegon paradigmat e programit; 

 Kupton përkthyesit e programit; 

 Kupton linkimin e programit; 

 Tregon rrethinat e integruar për programim (krijimi, përkthimi dhe realizimi i programit); 

 Vizaton skemën për zhvillimin e një programi; 

 Tregon fazat e procesit të programimit (Program writing, Program compiling, Program 
running, Program debugging); 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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 Përkufizon sistemin kompjuterik; 

 Kupton programin dhe programimin; 

 Klasifikon gjuhët programuese; 

 Përshkruan vetitë themelore të gjuhëve të ulëta dhe të larta programore; 

 Krahason gjuhët e ulëta dhe të larta programore; 

 Shpjegon paradigmat e programit; 

 Numëron fazat e procesit të programimit; 

 Kupton përkthyesit e programit; 

 Kupton linkimin e programit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Tregon rrethinat e integruar për programim (krijimi, përkthimi dhe realizimi i programit); 

 Vizaton skemën për zhvillimin e një programi; 

 Tregon fazat e procesit të programimit (Program writing, Program compiling, Program 
running, Program debugging);  

  
  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
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 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

 Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të ndajnë dhe të kuptojnë 
përdorimin dhe rëndësinë e gjuhëve programuese, të paraqesin paradigmat e programit, 
të përcaktojnë qartë dhe mirë problemin për sa i përket asaj që merr në hyrje (input) 
dhe asaj që jep në dalje (output), të formulojnë zgjidhjen në mënyrë më efektive, të 
vizatojnë algoritmin për zgjedhjen e problemit, të vizatojnë skemën me fazat e procesit 
të programimit etj. 
 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon elementet e gjuhës programuese C++ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Klasifikon elementet themelore te gjuhës programore; 

 Shpjegon pjesët e ngulitura te gjuhës programore; 

 Kupton identifikatorët (emrat), variablat (ndryshoret), konstantet , komentet, 
operatorët, pointerët dhe të dhënat standarde  

 Shpjegon rregullat e përdorimit të elementeve themelore të gjuhës programuese C++ 

 Përshkruan strukturën e programit ne С++ ; 

 Ndërton një program të thjeshtë në gjuhën programuese C++ 

 Përdor operator dhe shprehje për realizimin e programit; 

 Shfrytëzon specifikime plotësuese te gjuhës programore С++; 

 Demonstron programimin e një detyre duke shfrytëzuar elementet dhe strukturën e 
programit C++; 

 Demonstron ekzekutimin e programit; 

 Demonstron gjetjen dhe përmirësimin e gabimeve  (debagirimi) 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Klasifikon elementet themelore te gjuhës programore; 

 Shpjegon pjesët e ngulitura te gjuhës programore; 

 Kupton identifikatorët (emrat), variablat (ndryshoret), konstantet , komentet, 
operatorët, pointerët dhe të dhënat standarde; 
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 Numëron të dhënat që përdoren në programin C++; 

 Klasifikon operatorët që shfrytëzohen në gjuhën C++; 

 Shpjegon zbrazëtirat brenda programit; 

 Shpjegon rregullat e përdorimit të elementeve themelore të gjuhës programuese C++ 

 Përshkruan strukturën e programit ne С++ ; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdor operator dhe shprehje për realizimin e programit; 

 Shfrytëzon specifikime plotësuese te gjuhës programore С++; 

 Demonstron programimin e një detyre duke shfrytëzuar elementet dhe strukturën e 
programit C++; 

 Demonstron ekzekutimin e programit; 

 Demonstron gjetjen dhe përmirësimin e gabimeve (debagirimi) programit C++; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta.  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë detyra të ndryshme me kompjuterë. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përdorë elementet 
themelore të gjuhës programuese C++; tregon deklarimin e disa variablave, shfrytëzon 
operator dhe komente të ndryshme, përdorë elemente të gjuhës programuese për 
programimin e detyrave e detyrave, bën ekzekutimin e programit, gjen dhe përmirëson 
gabimet në program etj.  
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RM3: Nxënësi përdor leximin dhe shtypjen për hartimin e programit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e zakonshme; 

 Shfrytëzon komandat cin dhe cout për lexim dhe shtypje; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e vektorëve dhe matricave; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e vektorëve dhe matricave; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Përdorë shtypjen e kushtëzuar; 

 Demonstron leximin dhe shtypjen e vektorëve, matricave dhe teksteve; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e zakonshme; 

 Përshkruan leximin me komanda të veçanta dhe leximin me vetëm një komandë; 

 Shpjegon shtypjen në një hapësirë të caktuar dhe vendosjen e titullit; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e vektorëve; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e matricave; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Kupton përcaktimin e gjatësisë së tekstit që lexohet; 

 Shpjegon leximin e fjalive dhe komplet rreshtit; 

 Kupton shtypjen me format dhe precizitet të caktuar; 

 Shpjegon shtypjen e kushtëzuar; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon komandat cin dhe cout për lexim dhe shtypje; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e vektorëve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e matricave; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin fjalive dhe komplet rreshtit; 

 Përdorë shtypjen e kushtëzuar; 

 Demonstron leximin dhe shtypjen e vektorëve, matricave dhe teksteve; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta demonstroj leximin dhe 
shtypjen e zakonshme, vektorëve, matricave, teksteve, të bëj leximin dhe shtypjen e 
kushtëzuar etj. 
 

 
 
 

RM4: Nxënësi përdor degëzimet dhe unazat për hartimin e programit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton degëzimet (kushtet); 

 Numëron llojet e degëzimeve; 

 Shpjegon komandat për degëzim (if, switch, dhe GoTo); 

 Krahason komandat if dhe switch; 

 Përdor kombinimin e komandave if dhe switch me GoTo 

 Demonstron hartimin e programit për degëzim të shumëfishtë dhe kapërcim pa kusht. 

 Kupton unazat (ciklet); 

 Shpjegon unazat For, While dhe Do While; 

 Shpjegon unazat e ndërthurura; 

 Shfrytëzon ndërprerjen e unazës (Break ) dhe vazhdimin e unazës (Continue); 

 Përdorë komandën GoTo për dalje nga unaza; 
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 Dallon dhe përdorë unazat për përsëritjen e urdhrave; 

 Përdorë komandat për kapërcimin brenda unazës; 

 Shpjegon definimin dhe thirrjen e funksioneve; 

 Përshkruan vektorët në nënprograme; 

 Demonstron unazat për hartimin e programit; 

 Demonstron programimin e detyrave nga profesioni; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton degëzimet (kushtet); 

 Numëron llojet e degëzimeve; 

 Shpjegon komandat për degëzim (if, switch, dhe GoTo); 

 Krahason komandat if dhe switch; 

 Kupton unazat (ciklet); 

 Shpjegon unazat For, While dhe Do While; 

 Shpjegon unazat e ndërthurura; 

 Shpjegon definimin dhe thirrjen e funksioneve; 

 Përshkruan vektorët në nënprograme; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdor kombinimin e komandave if dhe switch me GoTo 

 Demonstron hartimin e programit për degëzim të shumëfishtë dhe kapërcim pa kusht. 

 Shfrytëzon ndërprerjen e unazës (Break ) dhe vazhdimin e unazës (Continue); 

 Përdorë komandën GoTo për dalje nga unaza; 

 Dallon dhe përdorë unazat për përsëritjen e urdhrave; 

 Përdorë komandat për kapërcimin brenda unazës; 

 Shfrytëzon llogaritje brenda funksionit; 

 Shfrytëzon llogaritjet me vektorë; 

 Demonstron unazat për hartimin e programit; 

 Demonstron programimin e detyrave nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta, 
zgjedhje të detyrave të ndryshme etj.  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit ne hartimin e programit duke 
përdorur degëzimet dhe unazat. 

 

RM5: Nxënësi shfrytëzon bazat e programimit të orientuar në objekte 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon idetë themelore të orientimit në objekte; 

 Shpjegon numërimet; 

 Kupton degëzimin përmes vlerave të numëruara; 

 Shfrytëzon  llogaritje me vlera të numëruara; 

 Shpjegon strukturatdhe definimin e strukturave; 

 Shpjegon deklarimin e strukturave; 

 Shfrytëzon llogaritje me variablat e strukturës; 

 Përshkruan klasat dhe objektet; 

 Shpjegon definimin e klasave dhe deklarimin e objekteve; 

 Demonstron formën e përgjithshme të klasave; 

 Shfrytëzon krijimin e metodave brenda klasës; 
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 Përdorë llogaritjet me variablat e klasës; 

 Demonstron krijimin e objekteve dhe punën me objekte: 

 Kupton dhe deklaron pointerët; 

 Shpjegon referencat dhe fajllat; 

 Demonstron zgjedhjen e detyrave duke përdorë programimin e orientuar në objekte; 

 Demonstron programimin e detyra të ndryshme nga profesioni; 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon idetë themelore të orientimit në objekte; 

 Shpjegon numërimet; 

 Kupton degëzimin përmes vlerave të numëruara; 

 Shpjegon strukturatdhe definimin e strukturave; 

 Shpjegon deklarimin e strukturave; 

 Përshkruan klasat dhe objektet; 

 Shpjegon definimin e klasave dhe deklarimin e objekteve; 

 Kupton dhe deklaron pointerët; 

 Shpjegon referencat dhe fajllat; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon  llogaritje me vlera të numëruara; 

 Shfrytëzon llogaritje me variablat e strukturës; 

 Demonstron formën e përgjithshme të klasave; 

 Shfrytëzon krijimin e metodave brenda klasës; 

 Përdorë llogaritjet me variablat e klasës; 

 Demonstron krijimin e objekteve dhe punën me objekte: 

 Demonstron zgjedhjen e detyrave duke përdorë programimin e orientuar në objekte; 

 Demonstron programimin e detyra të ndryshme nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
përpilimin e detyrave të ndryshme; 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në programimin e detyrave nga 
profesioni duke përdorur programimin e orientuar në objekte. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“PNEUMATIKË DHE HIDRAULIKË ” 

Klasa 12 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë  
Vlera e Kredive të Modulit:  6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Pneumatikë dhe Hidraulikë”, klasa 12: 
RM1: Nxënësi monton  dhe demonton burimet e energjisë të sistemit hidraulikë - Pompat    
RM2: Nxënësi monton demonton dhe  elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe 
shpërndarje të fluidit -Shpërndarësit                                                                                                           
RM3 Nxënësi monton dhe  demonton  elementet e sistemit hidraulik për rregullimin e 
presionit dhe prurjes - Valvolet                                                                                                                      
RM4: Nxënësi monton  dhe demonton  elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – 
Motorët hidraulikë           
RM5: Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë 
         

RM 1: Nxënësi monton dhe demonton burimet e energjisë të sistemit hidraulikë – Pompat 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj pompat hidraulike; 
- renditë klasifikimin e pompave;  
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të pompave  me anën e simboleve standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e pompave në  

sistem hidraulik; 
- vizatoj skemën e sistemit hidraulik qe përmban pompen hidraulike.  
- montojë dhe demontojë burimet e energjisë të sistemit hidraulikë – Pompat 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te pompave hidraulike. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i pompave hidraulike; 
- Klasifikimi  i pompave;  
- Interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të pompave  me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi i ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e pompave në  

sistem hidraulik; 
- Vizatimi i skemeva të sistemit hidraulik që përmban pompën hidraulike. 
- monton dhe demonton burimet e energjisë të sistemit hidraulikë – Pompat 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e pompave hidraulike; 
- Përdorimi  e pompave hidraulike;  
- Përzgjedhja e paraqitjeve te thjeshtësuara të pompave  me anën e simboleve standarde; 
- lidhja  dhe funksionalizimi i pompave në  sistem hidraulik; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
- Detyre shtëpie, skicimi i një lidhje te pandashme me ribatina dhe me saldim. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 2: Nxënësi demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe 
shpërndarje të fluidit -Shpërndarësit  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj shpërndarësit hidraulike; 
- renditë klasifikimin e shpërndarësve hidraulike; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  shpërndarësve hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

hidraulike në  sistem hidraulik; 
- vizatoj skemën  e sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të fluidit –Shpërndarësit 
-  demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të 

fluidit –Shpërndarësit 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te shpërndarësve te fluidit. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i shpërndarësit hidraulike; 
- klasifikimi  shpërndarësve hidraulike; 
- interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar te  shpërndarësve hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkrimi i ndërtimin konstruktiv, mënyrës se lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

hidraulike në  sistem hidraulik; 
- Vizatimi i skemave   te sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të fluidit -
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Shpërndarësit  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:   
- përzgjedhja e  shpërndarësit hidraulike; 
- përdorimi i shpërndarësve hidraulike; 
- përzgjedhja e paraqitjes se thjeshtësuar te  shpërndarësve hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja dhe aktivizimit të shpërndarësve hidraulike në  sistem hidraulik; 
- vizatimi i skemave   te sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të fluidit –

Shpërndarësit 
- demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për orientim dhe shpërndarje të 

fluidit –Shpërndarësit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 

RM 3: Nxënësi demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për rregullimin e 
presionit dhe prurjes - Valvolet                                                                                                                       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj valvolat hidraulike; 
- renditë klasifikimin e valvolave hidraulike; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  valvolave hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e valvolave 

hidraulike në  sistem hidraulik; 
- vizatoj  skema te sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe prurjes - Valvolat   
-  demonton dhe monton elementet e sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe 

prurjes - Valvola                                                                                                                   
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Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te  valvolave te fluidit. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i valvolat hidraulike; 
- klasifikimi i valvolave hidraulike; 
- interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuara te  valvolave hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv  , mënyrës se lidhjes dhe funksionimin e valvolave 

hidraulike në  sistem hidraulik; 
- vizatimi i skemave te sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe prurjes - Valvolat 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përzgjedhja e valvolat hidraulike; 
- përdorimi i valvolave hidraulike; 
- përzgjedhja e paraqitjes se thjeshtësuar te  valvolave hidraulike me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja dhe funksionalizimi i valvolave hidraulike në  sistem hidraulik; 
- vizatimi i skemave te sistemit hidraulik për rregullimin e presionit dhe prurjes – Valvolat 
- demontimi  dhe montimi i elementeve ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët 

hidraulikë 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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RM4: Nxënësi demonton dhe monton elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët 
hidraulikë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- përshkruaj motorët hidraulike; 
- renditë klasifikimin e motorëve hidraulikë; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të motorëve hidraulikë  me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e motorëve 

hidraulikë në  sistem hidraulik; 
- vizatoj skemat e lidhjes se elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët hidraulikë 
- demontoj dhe montoj elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët hidraulikë 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te  motorëve hidraulik. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i motorëve hidraulike; 
- klasifikimi i motorëve hidraulikë; 
- interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të motorëve hidraulikë  me anën e simboleve 

standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes  dhe funksionimin e motorëve 

hidraulikë në  sistem hidraulik; 
- vizatimi i skemave te lidhjes se elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët 

hidraulikë 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përzgjedhja e motorët hidraulike; 
- përdorimi i motorëve hidraulikë; 
- përzgjedhja e paraqitjes se thjeshtësuar të motorëve hidraulikë  me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja  dhe funksionalizimi i motorëve hidraulikë në  sistem hidraulik; 
- vizatimi i skemave te lidhjes se elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët 

hidraulikë 
- demonton dhe monton elementet ekzekutive të sistemit hidraulik – Motorët hidraulikë 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 7-10 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 
vlerësimit të përcaktuara në ketë RM. 

          

RM5: Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë           

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik me 
anën e simboleve standarde; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit 
hidraulik në sistem hidraulik; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te hermetizuesve; 
- Vizatoj skema te lidhjes qe peruane  filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë  se 

sistemin hidraulik    
-    Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë             

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te  filtrave, rezervuarëve dhe akumulatorëve 

hidraulikë.           
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik 

me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes te filtrit, rezervuarit dhe 

akumulatorit hidraulik në sistem hidraulik; 
- Përshkrimi i ndërtimin konstruktiv, mënyrës e lidhjes se hermetizuesve; 
- Vizatimi i  skemave te lidhjes qe peruane  filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë  

se sistemin hidraulik         

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja e filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik në sistem hidraulik; 
- përzgjedhja ndërtimin konstruktiv, mënyrës se lidhjes se hermetizuesve; 
- Vizatimi i  skemave te lidhjes qe peruane  filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë  

se sistemin hidraulik  
-      Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulikë                  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
- Detyre shtëpie, skicimi i një lidhje te pandashme me ribatina dhe me saldim. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“BAZAT E AUTOMATIZIMIT ” 
Klasa 12 

 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit:  6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknikat e matjes”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan  procesin teknologjik dhe parametrat për produkt cilësor 
RM2: Nxënësi shpjegon  mënyrën e kontrollit mbi një teknologjie te caktuar 
RM3: Nxënësi përshkruan ligjin e PID dhe skemat e kombinuara te kontrollit industrial 
PID,   
 

RM1: Nxënësi përshkruan  procesin teknologjik dhe parametrat për produkt cilësor 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegoj kuptimin për procesin teknologjik 
- përshkruaj daljen e procesit teknologjik si produkt qe i nënshtrohet tregut, sipas 

parametrave cilësore qe ai mbart. 
- argumentoj rendësin qe ka cilësia dhe qe përcaktohet nga mbarëvajtja e teknologjisë 
- tregoj lidhjen midis cilësisë se produktit dhe kontrollin qe njeriu duhet te ushtroje mbi 

procesin teknologjik, për te siguruar cilësinë e kërkuar. 
- tregoj cilat janë parametrat kryesore qe sigurojnë cilësinë e produktit, për cilat njeriu 

duhet te interesohet gjate zhvillimit te teknologjisë. 
- tregoj çfarë janë, kush janë dhe si ndikojnë ngacmime te ndryshme ne rrjedhën 

teknologjike, dhe si reflektohen këto ne cilësinë e produktit. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Maket, katalogë, skema te procesit teknologjik 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i kuptimit për procesin teknologjik 
- Përshkrimi i daljes se procesit teknologjik si produkt qe i nënshtrohet tregut, sipas 

parametrave cilësore qe ai mbart. 
- argumentimi i rëndësinë qe ka cilësia dhe qe përcaktohet nga mbarëvajtja e teknologjisë 
- tregimi i lidhjes  midis cilësisë se produktit dhe kontrollit qe njeriu duhet te ushtroje mbi 

procesin teknologjik, për te siguruar cilësinë e kërkuar. 
- tregimi  cilat janë parametrat kryesore qe sigurojnë cilësinë e produktit, për cilat njeriu 

duhet te interesohet gjate zhvillimit te teknologjisë. 
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- tregimi çfarë janë, kush janë dhe si ndikojnë ngacmime te ndryshme ne rrjedhën 
teknologjike, dhe si reflektohen këto ne cilësinë e produktit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- tregimi i daljes se procesit teknologjik si produkt qe i nënshtrohet tregut, sipas 

parametrave cilësore qe ai mbart. 
- Kontrollimi i cilësisë qe përcaktohet nga mbarëvajtja e teknologjisë 
- tregimi i lidhjes  midis cilësisë se produktit dhe kontrollit qe njeriu duhet te ushtroje mbi 

procesin teknologjik, për te siguruar cilësinë e kërkuar. 
- tregimi  cilat janë parametrat kryesore qe sigurojnë cilësinë e produktit, për cilat njeriu 

duhet te interesohet gjate zhvillimit te teknologjisë. 
- tregimi çfarë janë, kush janë dhe si ndikojnë ngacmime te ndryshme ne rrjedhën 

teknologjike, dhe si reflektohen këto ne cilësinë e produktit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon  mënyrën e kontrollit mbi një teknologji 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- argumentoj nevojën e pranisë se kontrollit mbi një teknologji. 
- përshkruaj kontrollin automatik, manual, praninë e konturit të mbyllur, rrjedhjen dhe 

shndërrimin e sinjalit ne te. 
- argumentoj pamundësinë fiziologjike te njeriut për te kontrolluar një proces teknologjik. 
- përshkruaj kontrollin automatik dhe ndërtimin e konturit të mbyllur. 
- shpjegoj elementet përbërës të skemës se mbyllur te kontrollit automatik. 
- tregoj me shembuj te ndryshëm objektin e rregullimit dhe funksionin e rregullatorit 

industrial 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Argumentimi i nevojës se pranisë se kontrollit mbi një teknologji; 
- Përshkrimi i kontrollit automatik, manual, praninë e konturit te mbyllur, rrjedhjen dhe 

shndërrimin e sinjalit ne te; 
- Argumentimi i pamundësisë fiziologjike te njeriut për te kontrolluar një proces teknologjik; 
- Përshkrimi i kontrollit automatik dhe ndërtimin e konturit te mbyllur; 
- Shpjegimi i elementeve përbërëse te skemës se mbyllur te kontrollit automatik; 
- Tregimi me shembuj te ndryshëm objektin e rregullimit dhe funksionin e rregullatorit 

industrial; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- tregimi i kontrollit automatik, manual, praninë e konturit te mbyllur, rrjedhjen dhe 

shndërrimin e sinjalit ne te; 
- tregoj me shembuj te ndryshëm objektin e rregullimit dhe funksionin e rregullatorit 

industrial; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM3: Nxënësi përshkruan ligjin e PID dhe skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegoj ligjin PID dhe konstruktimin e tij; 
- Shpjegoj format tipike te rregullit P, I, D, PI, PD dhe PID; 
- Përshkruaj  skemat baze te funksionimit te kontureve te shpejtësisë, nivelit, sasisë dhe 

prurjes; 
- Dalloje dhe te vlerësoje konturet analoge dhe digjitale, me vetitë e tyre; 
- Përshkruaj skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te avancuara;  

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Materiale të shkruara, skema te ndryshme. 
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- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i ligjin PID dhe konstruktimin e tij; 
- Shpjegimi i formave tipike te rregullit P, I, D, PI, PD dhe PID; 
- Përshkrimi i  skemave baze te funksionimit te kontureve te shpejtësisë, nivelit, sasisë dhe 

prurjes; 
- Dalloje dhe te vlerësoje konturet analoge dhe digitale, me vetite e tyre; 
- Përshkruaj skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te avancuara; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përcaktimi i treguesve te  ligjit PID; 

 Tregimi i formave tipike te rregullit P, I, D, PI, PD dhe PID; 

 Përdorimi i  skemave baze te funksionimit te kontureve te shpejtësisë, nivelit, sasisë dhe 
prurjes; 

 Dallimi  dhe te vlerësimi i kontureve analoge dhe digjitale, me vetitë e tyre; 

 Përdorimi i  skemat e kombinuara te kontrollit industrial PID, si forma me te avancuara; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“VIZATIM ME KOMPJUTER AutoCAD” 
 

Klasa 12 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Vizatim me kompjuter AutoCAD”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  dhe kryen veprime përgatitore  
RM2: Nxënësi realizon veprime themelore në 2D 
RM3: Nxënësi realizon veprime themelore në 3D 
RM4: Nxënësi kryen veprime të caktuara për punë në AutoCAD 
RM5: Nxënësi realizon kuotime dhe tekste në AutoCAD 
RM6:Nxënësi vizaton me AutoCAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës  
RM7:Nxënësi përgatit vizatimin për printim (plotim) 
 
 

 RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  dhe kryen veprime përgatitore  
 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruaj rolin e AutoCAD-it në profesionin perkatës; 
- të dij mënyrën e startimit të programit AutoCAD; 
- rregullon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 
- të përshkruaj rolin e njësive matëse ne AutoCAD; 
- t’i rregulloj njësitë matëse; 
- t’i identifikoj mënytë dhe veglat në AutoCAD; 
- t’i rregulloj veglat e caktuara në AutoCAD. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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-  përshkruan rolin e AutoCAD-it në profesionin përkatës; 
- tregon mënyrën e startimit të programit AutoCAD; 
- identifikon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 
- përshkruan rolin e njësive matëse ne AutoCAD; 
- identifiko mënytë dhe veglat në AutoCAD. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përgatitë kompjuterin dhe programin për startim; 
- starton programin AutoCAD; 
- përdorë urdhërat për tastaturën; 
- rregullon hapësirën AutoCAD ; 
- rregullon mënytë dhe veglat në AutoCAD; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim. 
- pyetje - përgjigje me gojë, 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM2: Nxënësi realizon veprime themelore në 2D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- përshkruaj vijat dhe llojet e vijave; 
- përshkruaj llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- përshkruaj vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- përshkruaj siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, 

“fillet”, “chamfer” etj) 
- realizoj përmbledhjen e urdhërave. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

t’i njoh  vijat dhe llojet e vijave; 
- të dij për llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- të përshkruan vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- të identifikoj siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, 

“fillet”, “chamfer” etj). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- vizaton vijat dhe llojet e vijave; 
- vizaton llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- vizaton vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- përdor siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, “fillet”, 

“chamfer” etj) 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim. 
- pyetje - përgjigje me gojë, 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM3: Nxënësi realizon veprime themelore në 3D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- identifikoj komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 
mund të kryhen në elemente; 

- tregoj vizatimin në formate të shumëllojshme; 
- përputh sistemin koordinativ dhe përcakton pikënisjen e sistemit koordinativ; 
- përkufizon elementet në vizatim; 
- ruan vizatimet dhe bart në formate të ndryshme DXF, PDF etj. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
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- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- t’i identifikon komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 
mund të kryhen në elemente; 

-  të njoh mënyrën e zhvendosjes së sistemit koordinativ dhe përcaktimin e pikënisjes se 
sistemit koordinativ; 

- t’i dalloj vizatimet e elementeve  gjeometrik ne 3D;  
- të njoh mënyrën e ruajtjes së vizatimit dhe bartjen në formate të ndryshme DXF PDF 

etj. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- të përdor komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 

mund të kryhen në elemente; 
- të përgatit vizatimin në formate të shumëllojshme; 
- të bëjë zhvendosjen e sistemit koordinativ dhe përcaktimin i pikënisjes se sistemit 

koordinativ; 
- të kryej vizatime të elementeve  gjeometrik ne 3D;  
- të modifikikoj elemente  gjeometrike ne 3D; 
- të ruaj  vizatimin dhe të bëjë bartjen në formate të ndryshme  DXF,  PDF etj. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 
 

RM4: Nxënësi kryen veprime të caktuara për punë në AutoCAD 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- të përshkruaj më mënyrën e krijimit të vizatimeve të reja me anë të shabllonave të 
ndryshme; 

- tregojë kuptimin e “layer”-it (shtresës); 
- përshkruajë statusin e “layer”-it; 
- përshkruan përmbajtjen e bllokut.  
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- përshkruan “Insert”-imi i bllokut. 
- tregoj rëndësinë urdhrit “Hatching”. 
- përshkruan editimin e “Hatch Pattern”. 
- të përshkruaj matjet e distancave; 
- të përshkruaj matjet të sakta të sipërfaqeve. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dijë për mënyrën e krijimit të vizatimeve të reja me anë të shabllonave të 
ndryshme; 

- të dijë për krijimin  e “layer”-it (shtresës); 
- të përshkruajë statusin e “layer”-it; 
- të dijë për mënyrën e krijimit të bllokut.  
- të përshkrua mënyrën e “Insert”-imit të bllokut. 
- të tregoj rëndësinë urdhërit “Hatching”. 
- të përshkruan editimin e “Hatch Pattern”. 
- të identifikoj mënyrën e matjes së distancave; 
- të përshkruaj matjet e distancave; 
- të përshkruaj matjet të sakta të sipërfaqeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- krijon vizatime të reja me anë të shabllonave të ndryshme; 
- krijon e “layer”-a (shtresës); 
- krijon blloqe të ndryshme varësisht nga lloji i detalit.  
- zbaton mënyrën e “Insert”-imit të bllokut. 
- bënë mbushjen e vizatimeve të ndryshme me urdhrin “Hatching”. 
- zbaton editimin e “Hatch Pattern”. 
- bënë e matjes së distancave; 
- bënë e matjes së e sipërfaqeve; 
- bëjë vet-kontrollin gjatë krijimit dhe marrjes së informatave për vizatimin. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM5: Nxënësi realizon kuotime dhe tekste në AutoCAD 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegojë konceptin e kuotimeve; 
- përshkruan dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- përdorë siç duhet urdhëratë e tjera për kuotimet; 
- përshkruan siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- përzgjedh llojin e duhur të kuotimit; 
- bëj përmbledhjen e urdhrave; 
- bëj vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të shpjegojë konceptin e kuotimeve; 
- të përshkruaj dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- përshkruan siç duhet urdhrat e tjera për kuotimet; 
- përshkruan siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- identifikon llojin e duhur të kuotimit; 
- bëj përmbledhjen e urdhrave; 
- bëj vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- identifikon komandat për kuotim; 
- përdor dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- zbaton siç duhet urdhrat e tjera për kuotimet; 
- zbaton siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- përdor llojet e kuotimit; 
- bënë vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 



 

P
ag

e1
4

7
 

- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM6:Nxënësi vizaton me AutoCAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- konceptojë një projekt ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- realizoj analizimin e projektit ose objektit që do të vizatohet; 
- përshkruan urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- realizoj vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizoj vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- identifikon  projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- të dijë të analizoj  projektin ose objektin që do të vizatohet; 
- të përshkruaj urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- të realizoj vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizoj vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- identifikon  projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- analizon  projektin ose objektin që do të vizatohet; 
- përdor urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- realizon vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizon vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
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- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

 

RM7: Nxënësi përgatit vizatimin për printim (plotim) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- përshkruan procesin e shtypjes; 
- identifikon pajisjen për shtypje (plotim); 
- përshkruan krijimin “layout”-eve përkatëse; 
- përshkruan përdorimin e “floating viewports”; 
- përshkruan përdorimin e urdhërit “plot”; 
- përshkruan rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- përshkruan mënyrën e rregullimit të përpjesës për shtypje; 
- realizoj vet-kontrollin gjatë përgatitjes për shtypje dhe realizimit të shtypjes. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj.; 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dijë për procesin e shtypjes; 
- të identifikon pajisjen për shtypje (plotim); 
- të përshkruan krijimin “layout”-eve përkatëse; 
- të përshkruan përdorimin e “floating viewports”; 
- të përshkruan përdorimin e urdhrit “plot”; 
- të dijë për rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- të dijë për mënyrën e rregullimit të përpjesës për shtypje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- të instaloj pajisjen për shtypje (plotim); 
- të krijoj “layout”-ta përkatëse; 
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- të përdor “floating viewports”; 
- bënë rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- bënë rregullimin e duhur të përpjesës për shtypje; 
- realizon  procesin e shtypjes; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

P
ag

e1
5

0
 

PËRSHKRUESI I MODULIT  
“ELEKTRONIKA DIGJITALE ” 

Klasa 12 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikё  
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Elektronika digjitale”, klasa 12: 
 
RM1: Nxёnёsi përshkruan Elementet memoruese dhe Qarqet memorike 
RM2: Nxёnёsi ndërton qarqe me Regjistrat 
RM3: Nxёnёsi ndërton qarqet sekuenciale – Numëruesit 
RM4: Nxёnёsi ndërton qarqet matematikore Logjike ( ALU ) 
 

RM 1: Nxënësi përshkruan elementet memoruese dhe qarqet memorike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 

- Shpjegoj elementet memoruese dhe qarqet memorike 
- Numëroj llojet e elementeve memoruese 
- Pёrshkruaj qarqet memorike 
- Tregoj karakteristikat e memorieve 
- Përdor katalogjet e  memorieve 
- Përshkruaj mёnyrёn e adresimit tё memorieve 
- Logaris qarqet memorike 
- Vizatoj qarqet memorike 
- Pёrdor qarqet memorike 

 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori  
- Kuadri (paneli) për ndërtimin e qarqeve digjitale 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Përshkruaj elementet memoruese  
- Numëroj llojet e elementeve memoruese 
- Përshkruaj qarqet memorike 
- Tregoj mёnyrёn e adresimit tё memorieve 
- Tregoj karakteristikat e memorieve 
- Lexoj katalogjet e memorieve 
- Përshkruaj qarqet memorike 
- Vizatoj qarqet memorike 
- Zbërthen qarqet memorike. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Demonstroj elementet memoruese  
- Zgjedh llojet e elementeve memoruese 
- Demonstroj qarqet memorike 
- Përcakton mёnyrёn e adresimit tё memorieve 
- Tregoj karakteristikat e memieve 
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- Përdor katalogjet e memorieve 
- Demonstroj qarqet memorike 
- Vizatoj qarqet memorike 
- Lidhë qarqet memorike. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste Kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 2:  : Nxёnёsi ndërton qarqe me Regjistrat.  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegoj Regjistrat 
- Tregoj karakteristikat e llojeve tё regjistrave 
- Përdor katalogjet e  regjistrave 
- Vizaton qarqet me regjistra 
- Ndërton regjistrat me qarqet tjera 

 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te motorëve pneumatikë . 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Përkufizoj regjistrat 
- Përshkruaj karakteristikat e llojёve tё regjistrave 
- Lexon katalogjet e  regjistrave 
- Zbërthen qarqet me regjistra 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Demonstroj Regjistrat 
- Përcaktoj karakteristikat e llojёve tё regjistrave 
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- Përdorë katalogjet e  regjistrave 
- Zbaton qarqet me regjistra. 
- Lidhë regjistrat me qarqet tjera 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 3: Nxënësi ndërton qarqet sekuenciale - Numëruesit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përshkruaj qarqet numëruese 
- Analizoj qarqet numëruese  
- Dalloj llojet e qarqёve numëruese 
- Vizatoj qarqet numëruese 
- Lidhë qarqet numëruese 
- Përshkruaj indikatorin segmentor 

 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te ... 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Përshkruaj qarqet numëruese 
- Përkufizoj qarqet numëruese  
- Identifikoj llojёt e qarqёve numëruese 
- Vizatoj qarqet numëruese 
- Lidhë qarqet numëruese 
- Përshkruaj indikatorin segmentor 



 

P
ag

e1
5

3
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Demonstroj qarqet numëruese 
- Pёrcaktoj qarqet numëruese  
- Vlerёsoj llojёt e qarqёve numëruese 
- Skicon qarqet numëruese 
- Lidhё qarqet numëruese 
- Pёrdorë indikatorin segmentor. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli. 

- Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 

RM 4: Nxёnёsi  ndërton Qarqet Matematikore Logjike ( ALU )               

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Përshkruaj qarqet matematikore logjike 
- Analizoj qarqet matematikore logjike 
- Vizatoj qarqet matematikore logjike 
- Pёrshkruaj njёsinё matematikore logjike 
- Përdor qarqet matematikore logjike 
- ndërtoj Qarqet Matematikore Logjike ( ALU )               

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme me komponete hidraulike. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Përshkruaj qarqet matematikore logjike 
- Shpjegoj qarqet matematikore logjike 
- Vizatoj qarqet matematikore logjike 
- Përshkruaj njёsinё matematikore logjike 
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- Tregoj qarqet matematikore logjike. 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: Nxënësi duhet të jetë i aftë qё të: 
- Demonstroj qarqet matematikore logjike 
- Numëroj qarqet matematikore logjike 
- Skicoj qarqet matematikore logjike 
- Demonstroj njёsinё matematikore logjike 
- Tregoj qarqet matematikor logjike 
- Ndërtoj qarqet matematikore logjike 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
-  Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në këtë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
“MIKROPROCESORI ” 

Klasa 12 
 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikё  
Vlera e Kredive të Modulit:  6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mikroprocesori”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan Arkitektura e mikroprocesorit 
RM2: Nxënësi shpjegon organizimi e mbrendshёm te mikroprocesorit 
RM3: Nxënësi ndërlidhë mikroprocesorin me elementet e jashtme 
RM4: Nxënësi programon mikroprocesoret 
 

RM 1: Nxënësi përshkruan arkitekturën e mikroprocesorit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

– Tregoj arkitekturёn e mikroprocesorit 
– Pёrshkruaj  arkitekturёn e mikroprocesorit 
– Pёrshkruaj njёsinё aritmetike logjike 
– Pёrshkruaj memorien e mbrendshme 
– Pёrshkruaj njёsinё hyrёse/dalёse 

 Pёrshkruaj njёsinё ndёrlidhёse  
 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuteri dhe projektori  
- Kuadri (paneli) per ndertimin e qarqeve digjitale 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përkufizoj arkitekturёn e mikroprocesorit 

 Identifikoi blloqet logjike nё arkitekturёn e mikroprocesorit 

 Identifikoj njёsinё qёndrore matematikore logjike 

 Pёrshkruaj memorien e mbrendshme tё mikroprocesorit 

 Pёrshkruan njёsinё/hyrёse/dalёse 

 Shpjegon njёsinё ndёrlidhёse 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Demostroi  principin e punes se qarqeve digjitale; 

 Përcakton llojet kryesore te qarqeve digjitale; 

 Përcakton karakteristikat themelore te qarqeve digjitale; 

 Ndërton  qarqet elektronike-digjital 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
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- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 

RM 2:  Nxёnёsi shpjegon organizimin e mbrendshёm tё mikroprocesorit  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

 Interpretoi urdhёrat mbrenda mikroprocesorit 

 Pёrshkruaj ciklin kohar ( gjeneratorin e taktit)  

 Pёrshkruan magjistralen e tё dhёnave 

 Pёrshkruan regjistrat e mbrendshёm 

 Pёrshkruan njёsinё Aritmetikore-Logjike 

 Pёrshkruan njёsinё kontrolluese-dirigjuese 
 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te motorëve pneumatikë . 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Pёrkufizon urdhёrat mbrenda mikroprocesorit 

 Pёrkufizon gjeneratorin e taktit 

 Identifikon magjistralёn e tё dhёnave 

 Numёron regjistrat e mbrendshёm 

 Pёrkufizon njёsinё Matematikore-Logjike 

 Pёrkufizon njёsinё kontrolluese-dirigjuese 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Zbaton urdhёrat (komandat) e mikroprocesorit 
- Tregon gjeneratorin e taktit 
- Demonstroj magjistralёn e tё dhёnave 
- Përdor regjistrat e mbrendshёm 

 Përdor njёsinё Matematikore-Logjike 

 Përdor njёsinё kontrolluese-dirigjuese 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 

RM 3: Nxënësi ndёrlidhё mikroprocesorin me elementet e jashtme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

 Përshkruaj memorien me qasje direkte (RAM)  

 Përshkruaj memorien e pa ndryshuar (ROM) 

 Përshkruaj U/I interfejsin 

 Përshkruan komunikimin me terminale 
 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te ... 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi 

 Përkufizon memorien me qasje direkte (RAM) 

 Përkufizon memorien e pa ndryshuar (RAM) 

 Identifikon U/I interfejsin 

 Përkufizon komunikimin me terminale 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

 Demonstron memorien me qasje direkte (RAM) 

 Demonstron memorien e pa ndryshuar (RAM) 

 Tregon U/I interfejsin 

 Përcakton komunikimin me terminale 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
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- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 
 

RM 4: Nxёnёsi  programon mikroprocesorin               

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Pёrshkruaj formatin e urdhёrit 
- Pёrshkruaj mёnyrёn e adresimit 
- Pёrshkruaj llojet e komandave (Instruksioneve) 
- Zgjedhё programin e pershtashem për programim. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme me komponentë hidraulike. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegoj  formatin e urdhёrit 
- Pёrshkruan mёnyrёn e adresimit 
- Shpjegon  komandat (Instruksionet) 
- Përshkruan trajtën e shkruarjes sё programit 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përdor  formatin e urdhёrit 
- Përdor mёnyrёn e adresimit 
- Selektoj komandat (Instruksionet 
- Tregoj  trajtёn e shkruarjes sё programit 

 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 
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PERSHKRUESI I MODULIT 
 

“MENAXHIM PROJEKTI NË MEKATRONIKE” 
Klasa 12 

 
Titulli i Kualifikimit: Mekatronikë 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Menaxhim projekti në mekatronik”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi shpjegon kuptimin dhe veçoritë e projektit. 
RM2: Nxënësi përshkruan strukturën e organizimit të projektit. 
RM3: Nxënësi shpjegon punën e menaxhimit dhe rolet e menaxherit të projektit.  
RM4: Nxënësi shpjegon fazat e  projektit të një rast studimi. 
 

RM1: Nxënësi shpjegon kuptimin dhe veçoritë e projektit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- Shpjegon kuptimin e “projektit”. 
- përshkruan karakteristikat e përgjithshme të projektit 
-  tregon marrëdhëniet midis strategjisë së organizatës dhe objektivave të projektit 
-  përshkruan ciklin e zhvillimit dhe fazat e ciklit të zhvillimi të projektit. 
-  identifikon përparësitë dhe vështirësitë e punës me projekte. 
-  identifikon faktorët që ndikojnë në suksesin e projektit 
-  përshkruan klasifikimin e llojeve të ndryshme të projekteve. 
-  përshkruan portofolet, programet, projektet, nënprojektet dhe veçoritë e tyre. 
-  renditë faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e llojit të projektit. 
-  identifikon metodat për zgjedhjen e projekteve 
-  përshkruan katër hapat për zgjedhjen e projektit. 
-  përshkruan modelin e listës së kritereve. 
-  tregon si bëhet prioritarizimi dhe marrja e vendimit për projektin. 
-  prezanton informacione të reja për veçoritë e projekteve. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore, 
- Mjete dhe materiale vizualizuese, 
- tabela; 
- projektori . 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan kuptimin për “projektin”. 
- përshkruan karakteristikat e përgjithshme të projektit. 
- tregon strategjinë e organizatës dhe objektivat e projektit.  
- përshkruan ciklin e jetës dhe fazat e ciklit të jetës së projektit. 
- tregon përparësitë dhe vështirësitë e punës me projekte. 
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- përshkruan faktorët që ndikojnë në suksesin e projektit  
- tregon klasifikimin e projekteve. 
- përshkruan portofolet, programet, projektet, nënprojektet, veçoritë e tyre. 
- përshkruan faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e llojit të projektit. 
- tregon metodat për zgjedhjen e projektit. 
- përshkruan katër hapat për zgjedhjen e projektit. 
- përshkruan modelin e listës së kritereve. 
- përshkruan metodën për zgjedhjen e projektit. 
- tregon përparësitë për marrjen e vendimit për projektin. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
-     Përgatitë  fazat e ciklit të zhvillimit të projektit, 
- Mbledhë  informacione për veçoritë e projekteve, 
- Prezanton  informacionet  e mbledhura. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit:  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

 
 

RM2: Nxënësi përshkruan strukturën e organizimit te projektit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  tregon strukturën e organizimit të projekteve për biznese të vogla 
-  argumenton rëndësinë e strukturës së organizimit të projektit. 
- përshkruan elementet kryesore të strukturës së organizimit të projektit. 
-  përshkruan format e strukturës së organizimit të projektit (organizimin funksional, të 

projektit dhe të matricës).  
-  tregon si bëhet zgjedhja e formës së organizimit. 
-  përshkruan faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e formës së organizimit. 
-  tregon marrëdhëniet midis kulturës organizative dhe menaxhimit të projektit. 
- shpjegon organizimin e zyrës së menaxherit të projektit. 
-  shpjegon paraqitjen skematike (organogramën) të strukturës organizative të projektit. 
-  përshkruan mbledhjen dhe prezantimin e informacioneve për strukturat organizative të 

projekteve. 
 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore. 
-   Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan strukturën e organizimit të projektit. 
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- tregon rëndësinë e strukturës së organizimit të projektit. 
- tregon elementet kryesore të strukturës së organizimit të projektit. 
- përshkruan format e strukturës së organizimit të projektit. 
- tregon zgjedhjen e formës së organizimit të projektit. 
- tregon faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e formës së organizimit. 
- përshkruan kulturën e organizative dhe menaxhimin  e projektit. 
- përshkruan zyrën e menaxherit të projektit. 
- tregon paraqitjet  skematike (organograma) te strukturës organizative të projektit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:ndoshta,  
- Përgatitë  skemat e organogrameve të strukturave të projekteve. 
- Mbledhë dhe prezanton informacionet për strukturat organizative të projekteve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësit: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 
-     Korrektësi në plotësimin e dokumenteve. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të -7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Lista e kontrollit duhet ti referohet kritereve që kanë të bëjnë vlerësimin e paraqitjes 

skematike të strukturave të organizimit të projektit. 

 
 

RM3: Nxënësi shpjegon punën e menaxhimit dhe rolet e menaxherit të projektit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

-  tregon se çfarë është “menaxhimi i projektit”. 
-  argumenton rëndësinë e menaxhimit të projektit. 
-  përshkruan fazat e projektit (fillimin, planifikimin, zbatimin, monitorimin, kontrollin, 

përfundimin e projektit). 
-  përshkruan metodat, teknikat dhe mjetet në menaxhimin e projektit. 
-  përshkruan kërkesat e veçanta për menaxhimin e projektit. 
-  përshkruan menaxherin e projektit dhe udhëheqjen e projektit. 
-  përshkruan përgjegjësitë, detyrat dhe rolet e menaxherit të projektit 
-  shkruan hartimin e projektit.  
-  përshkruan faktorët që ndikojnë në përgjegjësitë, detyrat dhe rolet e menaxherit të 

projektit. 
-  përshkruan rolin vendim-marrës të menaxherit të projektit. 
-  tregon faktorët që konsiderohen për zgjedhjen e menaxherit të projektit 
-  tregon si bëhet delegimi i përgjegjësive të menaxheri i projektit. 
-  argumenton rëndësinë e profesionalizimit për menaxhimin e projektit. 
-  tregon mbledhjen dhe prezantimin e informacioneve për menaxhimin e projekteve. 

Kushtet e nevojshme: 
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- Klasë mësimore. 
- Mjete dhe materiale vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Interpreton kuptimin për “menaxhimin e projektit”. 
- tregon rëndësinë e menaxhimit të projektit. 
- përshkruan funksionet në menaxhimin e fazave të projektit: 
- tregon metodat, teknikat dhe mjetet në menaxhimin e projektit. 
- përshkruan kërkesa të veçanta për menaxhimin e projektit. 
- përshkruan detyrat e menaxherit te projektit dhe udhëheqjen e projektit. 
- tregon përgjegjësitë, detyrat dhe rolet e menaxherit të projektit: 
- përshkruan faktorët që ndikojnë në përgjegjësitë, detyrat dhe rolet e menaxherit të 

projektit.  
- Identifikon tiparet dhe aftësitë e menaxherit të projektit. 
- tregon rolin vendim-marrës te menaxherit te projektit. 
- tregon mënyrën e zgjedhjes se menaxherit të projektit. 
- tregon mënyrën e delegimit të përgjegjësive të menaxheri i projektit. 
- Interpreton profesionalizmin për menaxhimin e projektit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Mbledh dhe prezanton  informacione për menaxhimin e projekteve. 
- Demonstron rolin e menaxherit të projektit në ndërmarrje të vogla.  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësit: 
-     Komunikimi me korrektesë. 
- Bashkëpunimi në punën me grupe dhe lojën me role. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Lista e kontrollit duhet ti referohet kritereve që kanë të bëjnë vlerësimin e përmbushjes 

së roleve të menaxherit gjatë lojës me role. 

 
 

RM4: Nxënësi shpjegon fazat e  projektit të një rast studimi 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: Kjo  

- përshkruan fazat kryesore të një projekti tipik dhe veçoritë e tyre. 
- shpjegon menaxhimin e fazës së “fillimit” të një projekti të simuluar (studim rasti): 
- shpjegon menaxhimin e fazës së “planifikimit” të një projekti të simuluar (studim rasti): 
- shpjegon menaxhimin e fazës së zbatimit të një projekti të simuluar (studim rasti): 
- menaxhon procesin e monitorimit dhe kontrollit të projektit të simuluar (studim rasti): 
- shpjegon menaxhimin e fazës së mbylljes së projektit të simuluar (studim rasti): 
- tregon veprimet për formalizimin e mbylljes së projektit të simuluar; 
- tregon plotësimin e dokumenteve që shërbejnë për zbatimin e projektit të simuluar. 
- shkruan planet dhe raportet e projektit të simuluar. 
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-  Interpreton administrimin e dokumenteve të projektit të simuluar. 
-  tregon menaxhimin e fazave të ndryshme të projektit të simuluar. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
- Modele të dokumenteve për zbatimin e projektit. 
-   Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- identifikon fazat kryesore të një projekti tipik dhe veçoritë e tyre. 
- përshkruan menaxhimin e fazës së “fillimit” të projektit: 
- përshkruan menaxhimin e fazës së “planifikimit” të projektit: 
- përshkruan menaxhimin e fazës së zbatimit të projektit: 
- përshkruan menaxhimin e monitorimit dhe kontrollit të projektit: 
- përshkruan menaxhimin e fazës së mbylljes (përfundimit) së projektit: 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Plotëson  dokumentet që shërbejnë për zbatimin e projektit. 
- Asiston në përgatitjen e planeve të projektit. 
- Përgatitë  raport e projektit. 
- Administron  dokumentet e projektit. 
- Kontrollon  fazat e ndryshme të projektit të një rasti studimi. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësit: 
- Komunikimi me korrektesë. 
- Bashkëpunimi në punën me grupe dhe lojën me role. 
- Vendim-marrja e duhur për aspekte të projektit. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Lista e kontrollit duhet ti referohet kritereve që kanë të bëjnë me përgatitjen e 

dokumentacionit të projektit të simuluar dhe me menaxhimin e projektit të simuluar. 
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I. Parathënie 
 
II. Kurrikula bërthamë për profilin “Operator i makinave me dirigjim 

kompjuterik - CNC”, klasat 10, 11 dhe 12 
 
 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin“Operator i makinave me dirigjim 
kompjuterik - CNC”, klasat 10, 11 dhe 12 

 
a. Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 
b. Kërkesat e pranimit të nxënësve. 
c. Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit. 
d. Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 
e. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  
f. Kompetencat profesionale të nxënësve. 
 

2. Plani mësimor i profilit “Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC”, 
klasat 10, 11 dhe 12 

 

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 
 

4. Përshkruesit e moduleve profesionale 
 

a. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 10-të 
b. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 11-të 
c. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 12-të 
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I. Parathënia 
 
 

II. Kurrikula bërthamë për profilin ““Operator i makinave me dirigjim 
kompjuterik - CNC”, klasat 10, 11 dhe 12 
 
1. Njoftime të përgjithshme për profilin ““Operator i makinave me dirigjim 
kompjuterik - CNC”, klasat 10, 11 dhe 12 
 
a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 
Arsimimi në profilin ““Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC” trajtohet në 
kuadrin e shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet në shkollat profesionale, në dy shale 
(nivele):  
- Niveli i parë e arsimimit profesional, me kohëzgjatje dy vite mësimore, i përgatit nxënësit 

për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e “Operator i makinave me dirigjim 
kompjuterik - CNC. Jep një certifikatë të përgatitjes profesionale të nivelit të zanatçiut 
(zejtarit) dhe mundëson kalimin në shkallën e dytë të arsimimit profesional. 
 

- Niveli i dytë, me kohëzgjatje një vit mësimor pas përfundimit të nivelit të parë, i përgatit 
nxënësit për të fituar një kualifikim profesional, që u mundëson atyre integrimin në tregun e 
punës, si dhe vazhdimin e studimeve në nivele më të larta. Jep një certifikatë të përgatitjes 
profesionale të nivelit të punëtorit të kualifikuar dhe mundëson kalimin në shkallën e tretë 
të arsimimit profesional (niveli teknik-manaxherial) ose në kurset urë (njëvjeçare) që lejojnë 
kalimin në studimet universitare ose post-sekondare.  
 
 Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit mësimore ““Operator i makinave 
me dirigjim kompjuterik - CNC”, për nivelin e parë  dhe dytë të Arsimit Profesional, dhe 
është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e 
përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module 
synojnë përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u 
integruar me sukses në tregun e punës. 

 
b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 
 
Programet e arsimit të mesëm të lartë profesional janë të hapura për personat që kanë kryer 
arsimin e detyrueshëm dhe nuk janë më të vjetër se 17 vjet. Përjashtimisht, personat deri në 24 
vjet mund t’i regjistrojnë programet e arsimit të mesëm të lartë profesional me aprovimin e 
këshillit të mësimdhënësve të shkollës në pajtim me dispozitat e MASHT, të cilat rregullojnë 
kushtet dhe kriteret për regjistrimin e nxënësve dhe ndjekësve të shkollave të mesme 
profesionale. Shkollimin në profilin ““Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC”, 
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niveli I dhe II, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses 
arsimin e detyruar dhe i përmbushin kriteret e parapara me ligjin e Arsimit Parauniversitar dhe 
Ligjin për Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Republikën e Kosovës, për zhvillimin e 
personalitetit, talentit dhe aftësisë mendore e fizike të nxënësve deri në potencialin e tyre të 
plotë, duke u bazuar në parimet e përgjithshme për; gjithë përfshirje, qasje, transfer dhe 
progres, mësim teorik dhe të praktikës profesionale, mbështetje e zhvillimit të karrierës si pjesë 
e integruar e procesit të mësuarit gjatë gjithë jetës.   

 
c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 
 
“Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC punësohen kryesisht në ndërmarrje që 
kryejnë përpunimin e metaleve me anë të frezimit dhe tornimit. 
Në varësi të aftësimit profesional të operatorit, puna kryhet me makina tornimit ose të frezimit, 
në të cilat ai / ajo përpunon pjesët e makinave sipas vizatimeve dhe programit. Detyrat 
kryesore të një operatori janë punimi i pjesëve të makinave; filetimi dhe shpimi i sipërfaqeve të 
ndryshme të profileve të ndryshme me makina konvencionale dhe makina CNC (CNC -. 
Computer Numerical Control- Makina me dirigjim numerik). 
Ai / ajo vendosë veglën në makinë në përputhje me dokumentacionin teknik të ofruar ose 
punon në makinën e përgatitur paraprakisht.  
Një operator i prodhimit mund të specializohet në dy fusha: 
a) frezim 
b) tornim 
Këto specializime përmbajnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të punuar si me makina 
konvencionale  ashtu edhe me makina CNC. 
Detyra kryesore e një frezuesi është përpunimi i pjesëve të makinave, hapje te kanaleve, 
rrafshim i sipërfaqeve, thyerje e këndeve, filetim, shpim, etj, duke përdorur makinën frezuese. 
Detyra kryesore e tornitorit kryesisht është përpunimi i pjesëve makinerike rrotulluese: 
përpunimi i sipërfaqeve të shkallëzuara, filetim dhe shpim duke përdorur makinën tornuese. 
 
d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit  
 
Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin ““Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC”, 
niveli I dhe II, është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri 
demokratike si qytetarë aktiv dhe kompetent, si dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e 
punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i 
ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve,  nxitja 
e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar individualisht në drejtimet 
emocionale, intelektuale dhe profesionale. 
Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që shkolla profesionale t’u krijojë nxënësve: 
- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë 

fizike e mendore; 
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- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 
qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit 
e aftësimit profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes 
në punë  dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në 
sektorin e ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si 
dhe për të qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 
- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 
- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 
- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm 

personal dhe profesional.  
- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet 

përvojës së punës praktike. 
- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në 

kontekstet e integrimit rajonal dhe Evropian. 
 
e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  
 
Ndjekja e shkollimit në profilin mësimore ““Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - 
CNC”, niveli I dhe II, do të zhvillojë te nxënësit një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat 
do t’i shërbejnë atij në përvetësimin me efektivitet të programit mësimor, si bazë për zhvillimin 
në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale, vijimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe 
integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Kështu, 
nxënësi do të jetë i aftë: 
- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tij dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 
- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  
- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të 

mbledhjes dhe shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe 
profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të 
përmbushjes së objektivave. 

- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për 
zgjidhjen e situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe 
shoqëror. 

- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve 
profesionale, personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve 
të reja, më efektive. 
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- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e 
integrimeve lokale, rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 
- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 
- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një 

të nxënë që zgjat gjithë jetën. 
- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave 

të përbashkëta. 
- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   
- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej të arriturat.   
 
f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   
 
Ndjekja e shkollimit në profilin ““Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC”, niveli I 
dhe II, do të zhvillojë te nxënësit edhe një tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i 
shërbejnë atij për vijimin e shkollimit dhe të aftësimit profesional të mëtejshëm, si dhe për 
punësimin e suksesshëm në sektorin e ekonomisë. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

-     Interpretojë vizatimet me saktësi dhe ne mënyre efikase dhe kryej  pjesën duke 
1shfrytëzuar llogaritje te thjeshta matematikore. 

-     Operon me makina me dirigjim numerik (CNC), ashtu siç kërkohet. 
-     Rrezon tehet, pastron dhe kontrollon. 
-     Përpunon ne mënyre te duhur te gjitha llojet e materialeve për te kryer prodhimin e 

pjesëve ne mënyre te sakte dhe brenda afatit kohor. 
-     Përdor vegla te ndryshme duke përfshirë, veglat për rrëzimin e teheve, veglat e dorës, 

vinçat, mjetet e ndryshme për matje dhe kontrolle ne mënyrën e duhur për te 
kontrolluar ne mënyre plote pjesët e përpunuara dhe pajisjet për mprehje, por jo duke u 
kufizuar vetëm ne to. 

-      Mirëmbajnë vendin e punës, duke I larguar te gjitha mbeturinat e krijuara gjate procesit 
te prodhimit. Kjo përfshin klasifikimin e mbeturinave sipas udhëzimeve. 

-      Mirëmban vendin e punës në gjendje të pastër dhe të rregullt. 
-      Vëzhgon rregullat e përshkruara te sigurisë. 
-      Numëron dhe mban shënime sipas udhëzimeve te dhëna. 
-      Përgatite raportet e punës. 
-      Zbulon dhe raporton te udhëheqësi dështimet e operacioneve te punës, materialet me 

defekte  dhe çdo situate te pazakontë apo të pasigurte. 
-      Përkujdeset për aplikim te duhur te vajrave dhe lubrifikanteve dhe bën riparime të vogla 

të mirëmbajtjes sipas nevojës. 
-      Komunikon në formë gojore ose të shkruar me koleget dhe stafin mbikëqyrës 

(menaxhues) duke dhënë informata te përmbledhura dhe shpreh mendimin për 
informacionin e dhënë. 
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III. Plani mësimor për profilin mësimor “OPERATOR I MAKINAVE ME 
DIRIGJIM KOMPJUTERIK - CNC”, Niveli 4 i KKK  

 

 
Nr 

 
Lëndët dhe modulet mësimore 

Orët javore/vjetore dhe kreditë 

Niveli I Niveli II 

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 

A. Lëndë të përgjithshme       (1364 orë)     12 (420) 10 (350) 10 (320) 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (105) 3 (105) 3 (96) 

2 Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 2 (64) 

3 Matematikë  3 (105) 3 (105) 3 (96) 

4 Edukatë fizike 2 (70) 2 (70) 2 (64) 

5 Edukatë qytetare 1  (35)      - - 

6 Fizika  1 (35) - - 

B. Lëndë profesionale           (886 orë)   20 (700) 22 (770) 22 (704)  

1 TIK 2 (70) 2 (70) 1 (32) 

2 Materialet teknike 2 (70) - - 

3 Mekanikë teknike  2 (70) 1 (35) - 

4 Hidraulike dhe pneumatike - - 2 (64) 

5 Elektroteknikë dhe elektronikë - 2 (70) - 

6 Detalet e makinave 2 (70) - - 

7 Vizatimi teknik 2(70) - - 

8 Teknologjia e përpunimit I  10 (350) - - 

9 Teknologjia e përpunimit II 
 

- 14 (490) 
 

- 

10 Teknologjia e përpunimit III - - 14 (448) 

11 Teoria e prodhimit dhe organizimi i 
ndërmarrjes 

- - 2  (64) 

12 Vizatim me kompjuter (CAD) - 2 (70) - 

13 Bazat e automatizimit - 1 (35) - 

14 Programim në makinat MMP (CAD-CAM) - - 3 (96) 

 Gjithsej A+B 32 (1120) 32 (1120) 32 (1024) 

 
Raportet kohore; Lëndët e përgjithshme – 33.3%; Teoria dhe praktika profesionale – 66.7 %.  
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PËRSHKRUESIT E MODULEVE  
KLASA 10 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“INFORMATIKË dhe PROGRAMIM” 
Klasa 10 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 

Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi tregon arkitekturën e kompjuterit dhe funksionalitetin e 
komponentëve harduerike; 

RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ; 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard; 

RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin; 

RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ. 

 

RM1: Nxënësi shpjegon ndërtimin fizik të kompjuterit personal  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton konceptet themelore në teknologjinë informative; 

 Përshkruan përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme dhe në shoqëri; 

 Përshkruan ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit 

 Shpjegon komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit; 

 Identifikon komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal; 

 Demonstron  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

 Liston gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve;  

 Përshkruan veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 

 Tregon aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme 

 Paraqet shkathtësi për masa mbrojtëse në punë; 

Kushtet e nevojshme:  
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 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi si: (pllaka amë, kartela te ndryshme, furnizuesi i rrymës, 
procesori, memorie, hard disk etj); 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton konceptet themelore në teknologjinë informative; 

 Përshkruan përdorimin e teknologjisë informative në fusha të ndryshme; 

 Përshkruan ndërtimin dhe mënyrën e funksionimit të kompjuterit; 

 Shpjegon komponentët e brendshme dhe të jashtme dhe mënyrën e funksionimit; 

 Dallon njësitë hyrëse dhe dalëse të kompjuterit; 

 Liston gjeneratat e ndryshme të kompjuterëve; 

 Përshkruan veçoritë dalluese të gjeneratave të kompjuterëve; 

 Tregon aplikimin e kompjuterëve në fusha të ndryshme; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Identifikon komponentët e brendshme dhe të jashtme të kompjuterit personal 

 Demonstron  leximin e shënimeve në pajisjet e ndryshme në kompjuterë; 

 Liston gjeneratat e  ndryshme të kompjuterëve  

 Paraqet shkathtësi për masa mbrojtëse në punë; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 
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 Teknika e vrojtimit 

 Detyra të shtëpisë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë pajisjet e jashtme 
dhe të brendshme, lexojnë shënimet në pajisjet e ndryshme, lexojnë përformansat e 
kompjuterit, dallojnë gjeneratat e kompjuterëve etj. 

 
 

RM2: Nxënësi instalon sistemin operativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Numëron sistemet operative; 

 Dallon sistemet operative; 

 Përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

 Përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 

 Demonstron instalimin e sistemit operative; 

 Zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut; 

 Punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, DVD me sisteme operative, 
softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Numëron sistemet operative; 

 Dallon sistemet operative; 

 Përkufizon sistemet operative dhe rolin e tij në sistemin kompjuterik; 

 Përshkruan ndërfaqet (interfejsat) dhe gjuhët e ndryshme komanduese; 
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 Përshkruan komandat beç (batch) të thjeshta; 

 Shpjegon zhvillimin e sistemit operativ; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Demonstron instalimin e sistemit operative; 

 Zbaton procedurat për formatizimin dhe ndarjen e hard diskut; 

 Punon në nivel bazë me sistemet operative DOS, WINDOWS, UNIX, LINUX; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Prezantime te detyrave të ndryshme 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta dallojë sistemet operative 
të instaluar, të punojë në nivel bazë në secilin sistem operativ, të instaloj sisteme të 
ndryshme operative etj. 

 
 
 
 

 



 

P
a
g

e
1
3
 

 

RM3: Nxënësi konfiguron rrjetin kompjuterik standard 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon rrjetin kompjuterik; 

 Kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit; 

 Tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura 
ballë-për-ballë; 

 Shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh;  

  Shpjegon modelet e rrjetave; 

 Klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

 Demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

 Demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

 Shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (katalogje, listat e të dhënave, listat eksperimentuese, veglat 
për eksperimentim dhe instrumentet për matje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon rrjetin kompjuterik; 

 Kupton të gjitha komponentët kryesore të rrjetit; 

 Tregon veçoritë e komponentëve të rrjetit; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e rrjeteve të bazuara në server dhe rrjetat e lidhura 
ballë-për-ballë; 

 Shpjegon dallimin në mes konfigurimit pikë me pikë ose shumëpikësh;  

 Tregon  karakteristikat dhe përdorimet e topologjive të ndryshme të rrjetit; 

  Shpjegon modelet e rrjetave; 

 Shpjegon modelin TCP/IP dhe IP adresat; 

 Klasifikon mediumet transmetuese të rrjetave; 

 Shpjegon përparësitë dhe mangësitë e modëve të ndryshme të transmetimit 
 



 

P
a
g

e
1
4
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Demonstron instalimin e rrjetit lokal; 

 Demonstron konfigurimin e një rrjete standarde për komunikim kompjuterik; 

 Shfrytëzon  administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Projekte të ndryshme 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit si: instalimin e rrjetit lokal; konfi-
gurimin e një rrjete standarde, administrimin e të dhënave prej një kompjuteri në tjetrin 
etj. 
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RM4: Nxënësi shfrytëzon internetin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

 Shpjegon dërgimin dhe pranimin e E-mail mesazhit; 

 Demonstron përdorimin e E-mail aplikacionit; 

 Shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

 Shpjegon internetin dhe www (World Wide Web); 

 Numëron shërbimet në internet; 

 Numëron aplikacionet e shfletuesit të WEB-it  (WEB browser); 

 Demonstron përdorimin e Web browser-eve të ndryshëm; 

 Shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

 Zbaton organizimin e faqeve në internet; 

 Demonstron Download dhe Upload; 

 Demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i Web-it (www); 
 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori; 

 Tabela; 

 Projektori; 

 Kompjuterë; 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.); 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton përparësitë e shfrytëzimit të postës elektronike; 

 Numëron përparësitë dhe të metat e postës elektronike dhe asaj tradicionale; 

 Shpjegon dërgimin dhe pranimin e E-mail mesazhit; 

 Shpjegon organizimin e E-mail aplikacionit; 

 Shpjegon internetin dhe www (World Wide Web) 

 Numëron shërbimet në internet 

 Kupton navigimin nëpër internet 

 Numëron aplikacionet e shfletuesit të WEB-it  (WEB browser) 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
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 Demonstron përdorimin e E-mail aplikacionit; 

 Shfrytëzon bisedat e drejtpërdrejta; 

 Demonstron përdorimin e Web browser-eve të ndryshëm; 

 Shfrytëzon kërkimin e informacioneve ; 

 Zbaton organizimin e faqeve në internet; 

 Demonstron Download dhe Upload; 

 Demonstron mbledhjen e informatave nga aplikacioni i Web-it (www); 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

 Prezantime të ndryshme 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përdorimin dhe organizimin e 
aplikacioneve të postës elektronike dhe aplikacioneve të  WEB-it  (WEB browser). 
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RM5: Nxënësi shfrytëzon softuerin aplikativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon softuerin aplikativ; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit; 

 Shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

 Demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument; 

 Shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

 Shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

 Demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame; 

 Demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave; 

 Shpjegon librin e punës (Workbook); 

 Përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

 Demonstron paraqitjen grafike të dhënave të tabelës;  

 Shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara; 

 Demonstron detyra projektuese të avancuara; 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon softuerin aplikativ 

 Numëron softuerët aplikativ; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerit për përpunim të tekstit; 

 Shpjegon përpunimin dhe formatizimin e tekstit; 

 Shpjegon softuerin aplikativ për prezantim; 

 Shpjegon krijimin, formatizimin dhe dizajnimin e sllajdeve; 

 Përkufizon kuptimin dhe përdorimin e softuerin për tabela dhe baza të të dhënave; 

 Shpjegon librin e punës (Workbook), fletat punuese (sheets) dhe editimin e të dhënave; 

 Shpjegon adresimin relativ dhe absolute; 

 Shpjegon shtypjen e librit punues në letër; 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon insertimin e objekteve në dokument; 

 Përdorë tabela të ndryshme në dokument; 

 Demonstron krijimin, përpunimin dhe shtypjen e dokumentit në letër;  

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara në dokument; 

 Demonstron aftësi për kryerjen e operacioneve themelore me grafikë dhe diagrame; 

 Përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes së  prezantimit; 

 Demonstron  shfaqjen e prezantimit; 

 Përdorë formula dhe funksione të ndryshme; 

 Shfrytëzon insertimin e objekteve të ndryshme; 

 Demonstron paraqitjen grafike të të dhënave të tabelës; 

 Demonstron kompetencë në përdorimin e disa veçorive më të avancuara; 

 Demonstron detyra projektuese të avancuara; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
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 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në krijimin dhe përpunimin e 
dokumentit,  krijimin e prezantimeve të ndryshme dhe për situata të ndryshme duke 
përdorur efekte të ndryshme të paraqitjes se prezantimit dhe demonstrimin e detyrave 
të ndryshme projektuese në Excel. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT 
 

“MATERIALET TEKNIKE ” 
Klasa 10 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Materialet teknike”, klasa X: 
RM1: Nxënësi përshkruan strukturën dhe vetitë e  materialeve teknike     
RM2: Nxënësi përshkruan lloje e metaleve, mënyrën e përdorimit dhe përfitimit te tyre.  
RM3: Nxënësi përshkruan llojet metaleve me ngjyrë dhe legurat, mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit.  
RM4: Nxënësi përshkruan llojet jometaleve,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 
RM5: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për djegie,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 
RM6: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për lyerje,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 
RM7: Nxënësi përshkruan llojet e fluideve punuese, ajri, uji, gazi,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit.  
   

RM1: Nxënësi  përshkruan strukturën dhe vetitë e  materialeve teknike   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj ndërtimin kristalor të metaleve; 
- Shpjegoj strukturën e materialëve teknike; 
- Tregon strukturën e materialëve teknike; 
- Përshkruan vetitë e materialeve teknike; 
- Përcakton vetitë e materialeve teknike; 
- Shpjegoj provat me dhe pa shkatërrim të materialeve; 
- Përzgjedh  provat me dhe pa shkatërrim të materialeve 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Metale, metale me ngjyra, jometale, karburant, vajra, uji dhe gazra te ndryshme. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i ndërtimit kristalor të metaleve; 
- Shpjegimi i strukturës se materialëve teknike; 
- Përshkrimi  i vetive te materialeve teknike; 
- Shpjegimi i provave me dhe pa shkatërrim të materialeve  
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi 

- Tregon strukturën e materialëve teknike; 
- Përcakton vetitë e materialeve teknike; 
- Përzgjedh  provat me dhe pa shkatërrim të materialeve  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 2: Nxënësi përshkruan lloje e metaleve, mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Shpjegoj mënyrën e përfitimit të hekurit teknik.; 
- Tregoj llojet e hekurit teknik; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit teknik; 
- Tregoj llojet e hekurit të papërpunuar; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të papërpunuar; 
- Tregoj llojet e hekurit të derdhur; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të derdhur; 
- Tregoj llojet e gizës  
- Përzgjedhja e llojeve te gizës  
- Shpjegoj mënyrën e përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Shpjegoj vetit e çelikut dhe përdorimin; 
- Tregoj ndarjen e profilit; 
- Tregoj shënimin e çelikut sipas standardit ISO- 
- Njoftoj me mënyrën ne përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Përcaktimi i vetive te çelikut; 
- Përzgjedhja e çelikut sipas standardit ISO 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore.  
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- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit të hekurit teknik.; 
- Tregimi  llojeve te hekurit teknik; 
- Tregimi i lloje te hekurit të papërpunuar; 
- Tregimi i llojeve te hekurit të derdhur; 
- Tregimi i llojeve te gizës  
- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Shpjegimi i vetive te çelikut dhe përdorimin.; 
- Tregimi i  ndarjes se profilit; 
- Dallon çelikun sipas shënimit me standard ISO 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e llojeve te hekurit teknik; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të papërpunuar; 
- Përzgjedhja e llojeve te hekurit të derdhur; 
- Përzgjedhja e llojeve te gizës  
- Njoftimi me mënyrës se përfitimit të çelikut, çelikut të leguruar dhe  të derdhur  
- Përcaktimi i vetive te çelikut; 
- Përzgjedhja e çelikut sipas standardit ISO 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara ne ketë RM. 
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RM 3: Nxënësi përshkruan llojet metaleve me ngjyrë dhe legurat, mënyrën e përdorimit dhe 

përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Bëj klasifikimin e metaleve me ngjyra; 
- Përzgjedh  metaleve me ngjyra dhe legurat e tyre; 
- Përshkruaj  përdorimin e metaleve me ngjyra; 
- Përcaktoj vetit dhe përdorimin e metaleve me ngjyra; 
- Tregoj veçoritë e bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Shpjegoj mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Përcaktoj  mënyrën e përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Materiale me ngjyra dhe legura te tyre.  

- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Bëj klasifikimin e metaleve me ngjyra; 
- Përshkrimi i përdorimit te metaleve me ngjyra; 
- Tregimi i veçorive e bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Shpjegimi i mënyrës se përfitimit  të bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e  metaleve me ngjyra dhe legurat e tyre; 
- Përcaktimi i vetive dhe përdorimit e metaleve me ngjyra; 
- Tregimi i veçorive te bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 
- Përcaktimi  i mënyrës se përfitimit bakrit, zinkut, aluminit dhe legurave te tyre; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Liste kontrolli. 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 4: Nxënësi përshkruan llojet jometaleve,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
- Përzgjedh  materialet plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
-  Përshkruan vetitë e jometaleve; 
- Përcaktimi i vetive te jometaleve; 
- Shpjegoj përdorimin e materialeve plastike; 
- Përcaktimi i përdorimin e materialeve plastike; 
- Dalloj materialet e sinteruara dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegoj përdorimin e materialeve të sinteruara. 
- Përzgjedhja e  materialeve e sinteruara ; 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë dhe maket te ndryshme te valvolave te sistemit pneumatik. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi materialeve  plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
-  Përshkrimi i vetive e jometaleve; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve plastike; 
- Dallimi i materialeve te sinteruara; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve të sinteruara. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e materialeve plastike, gomës, kauçukut, lëkurës; 
- Përcaktimi i vetive te jometaleve; 
- Përcaktimi i përdorimin e materialeve plastike; 
- Përzgjedhja e  materialeve e sinteruara dhe tregojë vetitë e tyre; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
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- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 5: Nxënësi përshkruan llojet metaleve për djegie,  mënyrën e përdorimit dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegoj  përdorimin e materialeve për djegie; 
- Përzgjedh materialet për djegie; 
- Dalloj karburantet ne gjendje te lëngët; 
- Shpjegoj përdorimin e karburantit ne gjendje te gazet; 
- Përdor karburantin ne gjendje te gazet; 
- Shpjegoj konceptet numër oktanit dhe cetanik i karburantit; 
- Përcaktoj numrin e oktanit dhe cetanik te karburanti; 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë dhe maket, mostra te karburanteve te ndryshme. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi i materialeve për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Shpjegimi i përdorimit te materialeve për djegie; 
- Dallimi i karburantet ne gjendje te lëngët; 
- Tregojë përdorimin e karburantit ne gjendje te gazet; 
- Shpjegimi i koncepteve numër oktanit dhe cetanik i karburantit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e materialeve për djegie dhe tregojë vetitë e tyre; 
- Përdorimi i karburantit ne gjendje te gazet; 
- Përcaktimi i numrit te oktanit dhe cetanik te karburanti; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Liste kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 6: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve për lyerje,  mënyrën e përdorimit dhe 
përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj materialet për lyerje; 
- Përshkruaj përdorimin e materialeve për lyerje; 
- Përzgjedh materialet për lyerje 
- Dalloj lyerësit e lënget, gjysmë të ngurtë dhe të ngurtë; 
- Përzgjedh mënyrën e përdorimit të materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja lyerësit e lënget, gjysmë të ngurtë dhe të ngurtë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë, mostra te materialeve për lyerje. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi i materialeve për lyerje; 
- Përshkrimi i  përdorimit te materialeve për lyerje; 
- Dallimi i lyerësit te lëngët, gjysmë të ngurtë dhe të ngurtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te materialeve për lyerje 
- Përzgjedhja lyerësit e lënget, gjysme të ngurtë dhe të ngurtë. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Liste kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në ketë RM. 

 

RM 7:  Nxënësi përshkruan llojet e fluideve punuese, ajri, uji, gazi,  mënyrën e përdorimit 

dhe përfitimit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Dalloj fluidet punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përzgjedhja e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përshkruaj përdorimin e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Shpjegoj përfitimin e ajrit te komprimuar . 
- Demonstrimi i përfitimit te ajrit te komprimuar . 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë, mostra te fluideve punuese, enë për demonstrim. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Përshkrimi i përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Shpjegimi i përfitimit te ajrit te komprimuar . 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
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- Përzgjedhja e mënyrës se përdorimit te fluideve punuese: ajri, uji, gazi. 
- Demonstrimi i përfitimit te ajrit te komprimuar . 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përmbushin kriteret e 

vlerësimit te përcaktuara në këtë RM. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“MEKANIKE TEKNIKE” 
 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mekanike teknike ”, klasa 10: 
RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës, 
RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh,                
RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave, 
RM4: Nxënësi shpjegon qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit, 
RM5: Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafsht (planarë), 
RM6: Nxënësi përshkruan kuptimet themelore dhe lëndën e kinematikës, 
RM7: Nxënësi përshkruan lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar te pikës,  
                     
 

RM1: Nxënësi përshkruan përkufizimet themelore dhe aksiomat e statikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegojë qëllimin dhe rëndësinë e forcës. 
- përkufizoj forcën, 
- shpjegojë aksiomat e statikës. 
 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i forcës, 
- përshkrimi i forcave dhe llojet e forcave 
- tregimi i lidhjeve dhe aksiomat mbi lidhjet 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcakton forcat dhe llojet e forcave 
- zbaton aksiomat statike 
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- zbaton lidhjet dhe aksiomat mbi lidhjet. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon sistemin e forcave arbitrare në rrafsh, 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

  Temat e kapitullit  
- shpjegojë qëllimin dhe rëndësinë e forcave arbitrare në rrafsh 
- shpjegojë mënyrat gjeometrike të përbërjes së forcave konkurrente, 
- shpjegojë kushtet grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente, 
- përshkruaj mënyrat grafike të forcave, 
- përshkruaj teoremat për tri forca në rrafsh, 
- shpjegojë zbërthimin e forcës në komponente, 
- përshkruaj momentin e forcës për pikë, 
- shpjegojë çiftin e forcave dhe momentin e çiftit  të forcave 
- shpjegojë reduktimin e forcës në pikën e dhënë. 
- shpjegojë reduktimin e sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë. 
- shpjegojë teoremën e Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i përbërjes së forcave konkurrente, 
- përkufizimi i sistemit të forcave konkurrente, vijëveprimet e të cilave priten në një pikë, 
- përshkrimi i kushteve grafike të ekuilibrit të sistemit të forcave konkurrente, 
- përshkrimi i zbërthimit të forcës në komponente, 
- përshkrimi i çiftit të forcave dhe momentin e çiftit  të forcave, 
- përshkrimi i reduktimit të sistemit arbitrar të forcave në pikën e dhënë. 
- përshkrimi i teoremës së Varinionit mbi momentin e rezultantes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
Në përfundim të këtij kapitulli nxënësi duhet të: 
- vizatimi i sistemit të forcave konkurrente, 
- llogaritja e forcat konkurrente, vijëveprimet të cilët priten në një pikë, 
- zbatimi i teoremës për tri forca në rrafsh, 
- zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrimit të sistemeve të forcave konkurrente. 
- Zbatimi i kushteve analitike të ekuilibrit të sistemit të forcave arbitrare në rrafsh. 
- Zbatimi i mënyrës analitik të forcave 
- zbatimi i mënyrës grafike të forcave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM3: Nxënësi shpjegon statiken grafike të forcave  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj statiken e trupave të ngurtë, 
- shpjegojë  rezultanten e sistemit të forcave arbitrare në rrafsh, 
- shpjegojë kushtet e ekuilibrit për sistemin komplanar të forcave, 
- shpjegojë zbërthimin e forcës në dy komponente paralele. 
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Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
-  vegla dhe materiale të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përkufizimi i statikës së trupave të ngurtë,  
- identifikimi i rezultantes së sistemit të forcave arbitrare në rrafsh,  
- tregimi i kushteve të ekuilibrit të sistemit të forcave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbatimi i statikës së trupave të ngurtë, 
- llogaritja e sistemit të forcave arbitrare, 
- zbatimi i kushteve të ekuilibrit 
- zbërthimi i forcave në komponente paralele. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM4: Nxënësi shpjegon qendrën e rëndesës (gravitetit) së trupit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegojë qendrën e rëndesës së trupit të ngurtë, 
- shpjegojë pozitën e qendrës së rëndesës së trupit homogjen.  

Kushtet e nevojshme:   
- tabela; 
- projektori me transparent; 
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- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i qendrës së rëndesës së trupit të ngurtë, 
- identifikimi i qendrës së rëndesës së trupit, 
- përshkrimi i pozitës së qendrës së rëndesës së trupit homogjen 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përcaktimi i qendrës së rëndesës së trupit të ngurt, 
- llogaritja e qendrës së rëndesës së trupit të ngurt, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM5: Nxënësi shpjegon mbajtësit e rrafshtë (planarë). 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegojë mbajtësit e plotë në rrafsh, 
- Shpjegojë llojet e ngarkesave të mbajtëseve në rrafsh, 
- përshkruaj mënyrat grafike dhe analitike të përcaktimit të kundërveprimeve të 

mbështetësve, 
- Shpjegojë madhësitë themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve në rrafsh, 
- Shpjegojë diagramet statike për mbajtësit në rrafsh.   

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i mbajtësit e plotë të rrafsht, 



 

P
a
g

e
3
4
 

- përshkrimi i llojeve te ngarkesave të mbajtëseve të rrafshët, 
- vizatimi i mënyrave grafike të përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve, 
- përshkrimi i mënyrës analitike të përcaktimit të kundërveprimeve të mbështetësve, 
- tregimi i madhësive themelore statike në prerjet tërthore të mbajtësve të rrafshtë, 
- përshkrimi i diagramet statike për mbajtësit e rrafshtë 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- dallimi i mbajtësit e plotë të rrafshtë, 
- tregimi i llojeve e ngarkesave të mbajtëseve të rrafshtë, 
- llogaritja e ngarkesave në mbajtës, 
- vizatimi i diagrameve statike, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM6: Nxënësi përshkruan kuptimet themelore dhe lëndën e kinematikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegoj rendësin e kinematikës, 
- përshkruaj lëvizjet e pikës, 
- përshkruaj pozitën e pikës në hapësirë në  sistemin e kordinatave te Dekartit, 
- përkufizoj trajektoren,rrugën dhe llojet e lëvizjeve, 
- përshkruaj pozitën e pikës në hapësir. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- përshkrimi i  rëndësisë se kinematikës, 
- përshkrimi i lëvizjeve te pikës, 
- përkufizimi i pozitës se pikës në hapësirë në sistemin e koordinatave të Dekartit, 
- interpretimi i trajektores,rrugës dhe llojeve te lëvizjeve, 
- identifikimi i pozitës se pikës në hapësirë në mënyrë natyral. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcaktimi i lëvizjeve te pikës, 
- përcaktimi i trajektores,rrugës dhe llojeve te lëvizjeve, 
- përcaktimi i pozitës se pikës në hapësirë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM7: Nxënësi përshkruan lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar te pikës,  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj shpejtësinë lëvizjes së pikës, 
- shpjegoj lëvizjen drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës, 
- shpjegoj hodografin e shpejtësisë, 
- shpjegoj lakoren dhe lëvizjen rrethorë, 
- shpjegoj zbërthimin e shpejtësisë dhe të shpejtimit në komponentë 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përkufizimi i shpejtësisë se lëvizjes së pikës, 
- përshkrimi i llojeve të lëvizjeve, 
- përshkrimi i diagramet kinematike, 
- përkufizimi i shpejtimin së pikës, 
-     leximi i hodografit të shpejtësisë, 
- përshkrimi i lakores dhe lëvizjen rrethorë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- llogaritja e shpejtësisë dhe shpejtimit e pikës, 
- dallimi i  llojeve te lëvizjeve, 
- zbërthimi i shpejtësisë dhe shpejtimit në komponentë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“DETALET E MAKINAVE” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit:  7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Detalet e Makinave”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi klasifikon detalet dhe tërësitë kryesore të makinave          
RM2: Nxënësi përshkruan lidhjet e ndashme te pandashme  dhe elastike   
RM3: Nxënësi shpjegon vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim    
RM4: Nxënësi përshkruan transmetuesit me dhëmbëzore dhe vide pa fund                
RM5: Nxënësi përshkruan transmetuesit me friksion                                   
RM6: Nxënësi përshkruan transmetuesit me zinxhirë                
RM7:  Nxënësi përshkruan transmetuesit me rripa                   
 

RM1: Nxënësi klasifikon detalet dhe tërësitë kryesore të makinave          

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- Dalloj detalet dhe tërësitë kryesore të makinave; 
- Tregoj  llojet e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
- Identifikoj formën konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Shpjegon standardizimin detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Materiale të shkruara. 
- Kaltalogje, maketa, detale te ndryshme te makinave, skema të tërësive makinerike 
- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi detalet dhe tërësitë kryesore të makinave; 
- Tregimi i llojeve e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
- Identifikimi  i formave konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Shpjegimi i standardizimit te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përzgjedh llojet e detaleve dhe tërësive kryesore të makinave,  
- Përzgjedh formën konstruktive te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave,  
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- Dallimi   i formave konstruktive e detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 
-  Përdorimi  i standardizimit te detaleve dhe të tërësive kryesore të makinave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 2: Nxënësi përshkruan lidhjet e ndashme te pandashme  dhe elementet elastike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë te: 

- Përshkruaj kuptimin e lidhjeve te ndashme dhe te pandashme. 
- bëj klasifikimin e lidhjeve të ndashme dhe te pandashme. 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me kanale; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- përshkruaj veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 
- tregon llojet dhe përdorimin e elementeve elastike- sustat dhe gomat e ndryshme 
- skicon forma konstruktive te thjeshta te krijuara me lidhje të ndashme dhe të 

pandashme. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore.  
- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 
- Tërësi të thjeshta makinerike  të ndërtuara me lidhje të ndashme dhe të pandashme. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan kuptimin e lidhjeve të ndashme dhe të pandashme. 
- bëjë klasifikimin e lidhjeve të ndashme dhe të pandashme 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
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- përshkruan veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me kanale; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- tregon llojet dhe përdorimin e elementeve elastike- sustat dhe gomat e ndryshme 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
 -    Dallimi i llojeve te lidhjeve te ndashme dhe te pandashme. 
-     përcakton veçoritë e lidhjeve filetore-bulona dhe dado; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me pyka e kunja; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me kanale; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me ribatina; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me pikje dhe saldim; 
- skicon forma konstruktive te thjeshta te krijuara me lidhje te ndashme dhe te pandashme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Pako mësimore 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM 3: Nxënësi shpjegon vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- bëjë klasifikimin e vendosjeve te lira, kalimtare dhe me presim. 
- Përshkruan vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim. 
- Përcakton përmasat për vendosjet e lira, kalimtare dhe me presim. 
- Peshkuan mënyrat e vendosjes se lira, kalimtare dhe me presim. 
- Skicon formën e vendosjeve se lirë, kalimtare dhe me presim. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  të ndërtuara me lidhje elastike. 
- Materiale të shkruara. 
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- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- bëjë klasifikimin e lidhjeve elastike. 
- përshkruan  veçoritë e lidhjeve elastike me susta; 
- përshkruan veçoritë e lidhjeve me elemente elastike të tipave të ndryshëm. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- tregon llojet e lidhjeve elastike. 
- përcakton  veçoritë e lidhjeve elastike me susta; 
- përcakton veçoritë e lidhjeve me elemente elastike të tipave të ndryshëm. 
- Skicon formën e vendosjeve se lirë, kalimtare dhe me presim. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

RM 4: Nxënësi përshkruan transmetuesit e fuqisë me dhëmbëzore   dhe vide pafund              

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet, detyrat e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore cilindrik, konik dhe 
vide pafund;  

- përshkruaj madhësitë karakteristike të transmetuesve me dhëmbëzore. 
- Përshkruan mënyrën e ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Tregon llojin e materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- vizatoj  skemën kinematike të transmetuesve. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa të ndryshme te transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i llojeve, detyrave te transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore cilindrik, konik 

dhe vide pafund;  ;  
- Përshkrimi i madhësive karakteristike të transmetuesve. 
- Përshkrimi i mënyrës së ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Tregimi i llojit te materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregimi i llojeve, detyrave te transmetuesve të fuqisë;  
- Përcaktimi i madhësive karakteristike të transmetuesve. 
- Dallimi i mënyrës së ndërtimit transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Tregimi i llojit te materialit për punimin e transmetuesve të fuqisë me dhëmbëzore 
- Vizatimi i skemës kinematike të transmetuesve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 
 

RM 5: Nxënësi përshkruan transmetuesit me friksion                                   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- përshkruaj materialet e rrotave me fraksion dhe format e rrotave;  
- përshkruaj sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës se transmetimit me fraksion. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë dhe maketa të ndryshme te transmetuesve me fraksion. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- tregimi i materialeve për punimin e rripave. 
- përshkruan sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës së transmetimit me fraksion. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon llojet e transmetuesve me friksion - tipat; 
- përzgjedh materialet e rrotave me friksion;  
- tregon sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 
- Vizaton skemën e kinematikës së transmetimit me fraksion. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 

RM 6: Nxënësi përshkruan transmetuesit me zinxhirë                

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- tregoj veçoritë kryesore të transmetuesve me zinxhirë;  
- përshkruaj përdorimin e transmetuesve me zinxhirë; 
- tregoj llojet e transmetuesve me zinxhirë; 
- tregoj shkallën e sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- përshkruaj format e rrotave-yllëzave; 
- tregoj llojet e materialeve për rrotë-yllëza; 
- tregoj përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- shpjegoj vizatimin konstruktiv të yllëzave. 
 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi të thjeshta makinerike  të ndërtuara me lidhje te elastike.. 
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- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Tregimi i veçorive kryesore të transmetuesve me zinxhirë;  
- Përshkrimi i përdorimit te transmetuesve me zinxhirë; 
- Tregimi i llojeve e transmetuesve me zinxhirë; 
- Tregimi i shkallës se sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- Përshkrimi i formave te rrotëve-yllëzave; 
- Tregimi i llojeve te materialeve për rrotë-yllëza; 
- Përcaktimi  i përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- Shpjegimi i vizatimit konstruktiv të yllëzave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:   
- Dallon llojet e transmetuesve me zinxhirë; 
- Përcakton shkallën e sigurisë së transmetuesve me zinxhirë; 
- Dallimi i formës së rrotëve-yllëzave; 
- Përcakton përmasat gjeometrike të transmetuesve me zinxhirë; 
- Lexon vizatimin konstruktiv të yllëzave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 

 
 

RM 7: Nxënësi përshkruan transmetuesit me rripa                   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj llojet e transmetuesve me rripa; 
- përshkruaj veçoritë e transmetuesve me rripa; 
- përshkruaj format e rripave, dimensionin dhe materialin;  
- përshkruaj format e rrotëve (pulexhave); 
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- përshkruaj materialin e rrotave (pulexhave); 
- shpjegoj shtrëngimin e rripave; 
- vizatoj skemën kinematike te transmetuesit me rripa. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tërësi te thjeshta makinerike  te transmetuesve me rripa. 
- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përshkrimi i llojeve te transmetuesve me rripa; 
- Përshkrimi i veçorive te transmetuesve me rripa; 
- Përshkrimi i formave te rripave, dimensionin dhe materialin;  
- Përshkrimi i  formave te rrotave (pulexhave); 
- Përshkrimi i materialit te rrotave (pulexhave); 
- Shpjegimi i shtrëngimin te rripave; 
- Vizatimi i skemës kinematike te transmetuesit me rripa. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i llojeve e transmetuesve me rripa; 
- Përcaktimi i veçoritë e transmetuesve me rripa; 
- Dallimi i formave te rripave, dimensionin dhe materialin;  
- Dallimi i formës se rrotave (pulexhave); 
- përzgjedhja materialin e rrotave (pulexhave); 
- kryen shtrëngimin e rripave; 
- vizatimi i skemës kinematike te transmetuesit me rripa. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
 



 

P
a
g

e
4
5
 

 
PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“VIZATIM TEKNIK” 

Klasa 10 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Vizatim teknik”, klasa 10: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik 
RM2: Nxënësi përdorë llojet e vijave, dimensionimin, koutimin dhe shkrimin teknik  
RM3: Nxënësi vizaton figura gjeometrike 
RM4: Nxënësi kryen prerje dhe projeksione të ndryshme 
RM5: Nxënësi paraqet aksonometrinë e pjesëve makinerike   
RM6: Nxënësi realizon skema dhe vizatime të detaleve dhe tërësive makinerike 
 
 

RM1: Nxënësi përshkruan veglat dhe standardet e vizatimit teknik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të dijë rëndësinë e vizatimit teknik dhe të dokumentacionit teknik për industrinë dhe 
për prodhimtarinë bashkëkohore, 

- të njohë standardet e vizatimit teknik, 
- të njohë formatet, tabelat (legjendat) dhe përmasat në vizatimin teknik 
- të njohë veglat e ndryshme për vizatim teknik dhe të dijë të përdorë ato. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dijë rëndësinë e vizatimit teknik dhe të dokumentacionit teknik për industrinë dhe 
për prodhimtarinë bashkëkohore, 

- të dijë për përpjesët në vizatimin teknik 
- ti njeh standardet e vizatimit teknik 
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- të dijë për llojet e ndryshme të vijave 
- shpjegojë veçoritë e shkrimit teknik 
- të dijë lexojë, të paraqesë dhe interpretojë vizatimet në shkallë të ndryshme të 

prezantimit. 
- të dijë hartojë dhe interpretojë mënyrat e konstruktimit të figurave të rregullta 

gjeometrike. 
- të njeh simbolet e ndryshme mekanike dhe të dijë të vizatojë dhe të interpretojë ato. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- paraqitja formateve dhe përpjesëve standarde dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik 
- realizimi i figurave gjeometrike në përpjesë të caktuar; 
- përdorë standardin ISO, DIN, EN në vizatim teknik; 
-  përdorimi i standardeve për shkrim teknik, 
- ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë për të 

bukurën nëpërmjet vizatimit teknik 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë formatet dhe 

përpjesët standarde dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik, realizimin e vizatimeve 
teknike në përpjesë të caktuar, përdorim e standarde të shkrimit dhe standardeve ISO, 
DIN, EN në vizatim teknik. 

- Përdorimi i standardeve për shkrim teknik, 
- Ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

 
 

RM2: Nxënësi përdorë llojet e vijave, dimensionimin, koutimin dhe shkrimin teknik 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
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- të dallojë llojet e ndryshme të vijave, 
- të shpjegojë dimensionimin dhe kuotimin, 
- të dallojë shkrimin teknik, 
- të përdorë lloje të ndryshme të vijave, 
- të përdorë shkrimin teknik, 
- të shpjegojë dimensionimin dhe kuotimin, 
- të dallojë materialet dhe simbolizmin e tyre në vizatimin teknik, 
- të përdorë materialet dhe simbolizmin e tyre në vizatimin teknik. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme; 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimi i llojeve të ndryshme të vijave, 
- Shpjegimi i dimensionimit dhe kuotimit, 
- Dallimi i shkrimit teknik, 
- Shpjegimi i dimensionimit dhe kuotimit, 
- Dallimi i materialeve dhe simboleve të tyre në vizatimin teknik, 
- Përshkrimi i formateve, llojeve tabelave dhe legjendën. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon llojet e ndryshme të vijave, 
- Dimensionon dhe kuoton, 
- Dallon shkrimin teknik, 
- Përdorë llojet e ndryshme të vijave, 
- Përdorë shkrimin teknik, 
- Dallon materialet dhe simbolet e tyre në vizatimin teknik, 
- Përdorë materialet dhe simbolet e tyre në vizatimin teknik. 
- Vizaton tabelat dhe legjendat. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë vijat, shkrimin 

teknik, dhe tabelat dhe zbatimin e tyre ne vizatim teknik.   

 

RM 3: Nxënësi vizaton figura gjeometrike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- Shpjegojë konceptin dhe rëndësinë e skicimit, 
- Shpjegojë konceptin rëndësinë e vizatimit; 
- Kryejë projektimin e pikës, të vijës dhe të trupit gjeometrik; 
- Të zbatojë standardet e vizatimit teknik; 
- Të vizatojë figura të ndryshme gjeometrike; 
- Të bëjë kuotimin (dimensionimin) e figurave të vizatuara. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- vegla dhe materiale të nevojshme; 
- klasë për vizatim teknik; 
- formate dhe materiale të vizatimit teknik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Shpjegimi i konceptit dhe rëndësinë e skicimit, 
- Shpjegimi i konceptit rëndësinë e vizatimit; 
- Tregimi i projeksionit të pikës, të vijës dhe të trupit gjeometrik; 
- Përshkrimi standardet e vizatimit teknik; 
- Vizatimi i figurave të ndryshme gjeometrike; 
- Kuptimi i kuotimit (dimensionimit) të figurave të vizatuara.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Skicon figura gjeometrike, 
- Vizaton figura gjeometrike; 
- Projekton pikën, vijën dhe trupin gjeometrik; 
- Zbaton standardet e vizatimit teknik; 
- Kuoton (dimensionon) figurat e vizatuara. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 



 

P
a
g

e
4
9
 

- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë llojet e 

projeksioneve, numrin e pamjeve të pamjeve të nevojshme, skicimin, vizatimin, 
prerjen dhe kuotimin.  

 
 

RM4: Nxënësi kryen prerje dhe projeksione të ndryshme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- Shpjegojë prerjet dhe llojet e tyre; 
- Shpjegojë projeksionet dhe llojet e tyre; 
- Kuptojë pamjet e posaçme dhe të pjesshme; 
- Shpjegojë ndërprerjet, shkurtimet dhe depërtimet; 
- Interpretojë dhe skicojë projeksionet e detaleve në prerje; 
- Interpretojë dhe skicojë projeksionet e posaçme dhe te pjesshme te detaleve në 

prerje. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore, 
- Tavolina pune,  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Identifikimi i prerjeve dhe llojet e tyre; 
- Identifikimi i projeksioneve të posaçme dhe të pjesshme; 
- Përshkruan ndërprerjeve, shkurtimeve dhe depërtimeve. 
- Tregon projeksionet e detaleve në prerje 
- Tregon projeksionet e posaçme dhe të pjesshme të detaleve në prerje 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- vizaton dhe skicon projeksionet e detaleve në prerje 
- vizaton dhe skicon projeksionet e posaçme dhe të pjesshme të detaleve në prerje. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve. 

 
 

RM5: Nxënësi paraqet aksonometrinë e pjesëve makinerike   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë konceptet themelore të aksonometrise (izometria, dimetria dhe 
projeksioni i pjerrët) 

- të paraqesë pamje të trupit (detale te thjeshta makinerike) në izometri, dimetri dhe 
projeksion të pjerrtë 

- të interpretojë parimet e vizatimit  në hapësire të detaleve të thjeshta makinerike 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tavolina pune  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan konceptet themelore te aksonometrisë (izometria, dimetria dhe 

projeksioni i pjerrët) 
- tregon paraqitje të trupit (detale te thjeshta makinerike) në izometri, dimetri dhe 

projeksion të pjerrtë 
- identifikon parimet e vizatimit  në hapësirë të detaleve të thjeshta makinerike 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përdorë konceptet themelore të aksonometrise (izometria,dimetria dhe projeksioni i 

pjerret), 
- përdorë parimet e vizatimit  në hapësirë të detaleve të thjeshta makinerike, 
- paraqet trupa (detale të thjeshta makinerike) në izometri, dimetri dhe projeksion të 

pjerrtë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve.  

 
 

RM6: Nxënësi realizon skema dhe vizatime të detaleve dhe tërësive makinerike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- shpjegon parimet themelore të vizatimit të detaleve dhe tërësive makinerike 
- identifikon llojet e përmasave të pjesëve makinerike  
- shpjegon konceptet bazë të  tolerancave 
- interpreton pozitën e fushave toleruese sipas sistemit ISO 
- interpreton vizatimet e detaleve dhe tërësive makinerike. 
- skicon pjesë të thjeshta makinerike 
- vizaton pjesë të thjeshta makinerike 
- interpreton vizatime të tërësive të thjeshta makinerike 
- paraqet shembuj për llojet e vendosjeve të detaleve 
- paraqet shembuj për tolerancat e formës dhe te pozitës  
- skicon detale të vequra nga tërësia makinerike 
- vizaton detale të vequra nga tërësia makinerike 
- skicon vizatime të detaleve të thjeshta të tërësive makinerike 
- vizaton detale të thjeshta të tërësive makinerike 
- interpreton tolerancat e paraqitura në vizatime teknike; 
- zbaton tolerancat në dokumentacion teknik 
- interpreton shenjat e cilësisë së përpunimit te sipërfaqes së detaleve 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Tavolina pune  
- Veglat dhe pajisjet për vizatim teknik, 
- Materialet e konkretizimit. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- shpjegon parimet themelore të vizatimit të detaleve dhe tërësive makinerike, 
- identifikon llojet e përmasave të pjesëve makinerike,  
- shpjegon konceptet bazë të  tolerancave, 
- interpreton pozitën e fushave toleruese sipas standardeve ISO, 
- interpreton vizatimet e detaleve dhe tërësive makinerike, 
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- interpreton vizatimet e tërësive të thjeshta makinerike 
- interpreton tolerancat e paraqitura në vizatime teknike, 
- interpreton shenjat e cilësisë së përpunimit të sipërfaqes së detaleve, 
- përshkruan shembuj për llojet e vendosjeve të detaleve, 
- përshkruan shembuj për tolerancat e formës dhe të pozitës. 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- skicon pjesë të thjeshta makinerike, 
- vizaton pjesë të thjeshta makinerike, 
- përdorë shembuj për llojet e vendosjeve të detaleve, 
- skicon detale të vecura nga tërësia makinerike, 
- vizaton detale të vecura nga tërësia makinerike, 
- skicon vizatime të detaleve të thjeshta të tërësive makinerike, 
- vizaton detale të thjeshta të tërësive makinerike, 
- zbaton tolerancat në dokumentacion teknik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë praktike të nxënësve.  
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PËRSHKRUESIT E MODULIT 

“Teknologjia e përpunimit I” 

 

Titulli i Kualifikimit: Operator/e i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 

 

Vlera e Kredive të Modulit: 35 Kredi (350 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e përpunimit 1 ”, klasa 10: 
RM1: Nxënësi bënë matje, kontroll dhe shënim ;            
RM2: Nxënësi kryen  Punime axhusterie; 
RM3: Nxënësi kryen  shpimin me makina shpuese; 
RM4: Nxënësi kryen saldim me hark elektrik me dorë dhe me gaz;                                   
RM5:Nxënësi përshkruan  teknologjinë e përpunimit me derdhje dhe me deformim ;            
 

RM1: Nxënësi bënë matje,  kontroll dhe shënim  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Tregoj llojet e matjeve të përmasave gjatësore; 
- Dalloj dhe përzgjedhë instrumentet matës dhe kontrollues, sipas llojit të matjes që do të kryhet; 
- Tregoj mënyrën e analizës së vizatimit dhe  zgjedhjes së bazave të matjes; 
- Kuptoj mënyrën e matjes me nonius dhe mikrometër 
- Kryej matje të përmasave gjatësore të jashtme-brendshme me nonius dhe mikromrtër; 
- Kryej matje me saktësi të përmasave gjatësore të  thellësisë me përdorimin e thellësimatësit; 
- Kryej matje me saktësi të përmasave gjatësore-lartësisë me përdorimin e lartësimatësit. 
- Shpjegoj  kuptimin e matjeve të këndeve; 
- Kryej me saktësi matje të këndeve me këndmatës të zakonshëm dhe këndmatës universal; 
- Kryej me saktësi kontroll të kendëve me këndor dhe shabllona. 
- Tregoj kuptimin e vijëzimit dhe shënimit të sipërfaqeve; 
- Dalloj dhe përzgjedh paisjet dhe instrumentat për vijëzim dhe shënim sipas detalit të dhënë; 
- Kryej me saktësi shënime të sipërfaqeve-konturave të thjeshta dhe të ndërlikuara me ndihmën e 

këndorit dhe prizmës; 
- Kryej vijëzime dhe shënime të sipërfaqeve me shabllon. 
 

      Kushtet e nevojshme:  

- Klasë për mësim kabinetik 
- Mjetet për kryerjen e skicimeve 
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- Detale tipike për të skicuar dhe matur 
- Çiftëzime me vendosje të ndryshme 
- Kompleti i instrumenteve matëse dhe kontrolluese që përdoren në mekanikë 
- Pjesë (copa) të përshtatshme për vijëzim dhe shënim 
- Pajisje dhe instrumentet për vijëzim dhe shënim 
- Pankarta, makete, udhëzuese, katalogje, rregullore, vizatime dhe skica të detaleve tipike, 

standarde etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i llojeve të matjeve të përmasave gjatësore; 
- Identifikimi i instrumenteve matës dhe   kontrollues, sipas matjes që do të kryhet; 
- Shpjegimi i matjeve të përmasave gjatësore të jashtme dhe të brendshme me përdorimin e 

noniusit dhe mikrometrit; 
- Shpjegimi i matjeve të përmasave gjatësore të thellësisë me përdorimin e thellësimatësit;  
- Shpjegimi i matjeve të përmasave gjatësore të lartësisë me përdorimin e lartësimatësit;  
- Shpjegimi i matjeve të këndeve me këndmatës të zakonshëm dhe këndmatës universal; 
- Shpjegimi i matjeve dhe kontrollit të këndeve me këndor dhe shabllona. 
- Shpjegimi i kuptimit të vijëzimit dhe shënimit të sipërfaqeve; 
- Tregimi i  mënyrës së analizës së vizatimit dhe  zgjedhjes së bazave të matjes; 
- Dallimi i pajisjeve dhe instrumenteve për vijëzim dhe shënim sipas detalit të dhënë; 
- Shpjegimi i mënyrës së vijëzimit dhe shënimit të sipërfaqeve me ndihmën e këndorit, prizmës dhe 

shabllonit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tregimi i llojeve të matjeve të përmasave gjatësore; 
- Përzgjedhja e  instrumentave matës dhe kontrollues, sipas llojit të matjes që do të kryhet; 
- Tregimi mënyrën e analizës së vizatimit dhe zgjedhjes së bazave të matjes; 
- Përzgjedhja e pajisjeve dhe instrumentevepër vijzim dhe shënim sipas detalit të dhënë; 
- Zbatimi i veglave dhe instrumenteve për matje dhe  kontroll; 
- Kryerja e  matjeve të përmasave gjatësore (me nonius, mikrometër, thellësi matës dhe 

lartësimatës); 
- Kryerja e  matjeve dhe kontrollit të këndeve; 
- Përzgjedhja e veglave dhe instrumenteve për vjëzim dhe shënim; 
- Zbatimi i veglave dhe instrumenteve për vijëzim dhe shënim; 
- Kryerja e  matjeve, vijëzimeve dhe shënimeve të sipërfaqeve të ndryshme;  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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- Komunikimi; 
- Bashkëpunimi; 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 
- Të menduarit logjik; 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit:  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM2: Nxënësi kryen punime axhusterie  në elemente metalike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Analizoj skicën ose vizatimin e detalit për të kryer përpunimin me limim, sharritje, prerje 
- Tregoj llojet dhe përdorimin e limave; 
- Përzgjedh e gjysmëfabrikatit, instrumentet matës  dhe limat  përkatëse për limim 
- Përzgjedh limat për limim të elementeve metalike;  
- Kryej fiksimin dhe limimin e sipërfaqeve  të rrafshëta, të rrumbullakëta dhe të profileve të 

ndryshme;  
- Kryej fiksimin dhe limimin e profileve metalike dhe llamarinës; 
- Përzgjedh veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim; 
- Tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharre, dalte, 

gërshëre); 
- Përzgjedh drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje;  
- Kryej fiksimin sharrimin e shufrave, gypave dhe profileve të ndryshme metalike me sharë dore dhe 

me pllakë retifikuese;   
- Kryej punime zmerilimi dhe pastrimi, me retifikues dore 
- Kryej lakime dhe formime të profileve të çelikut, tubave dhe llamarinave 
- Nxënësi kryen hapje të filetove të jashtme dhe të brendshme me dorë 
- Vendos dhe shtrëngon copën punuese në morsë (mengene) 
- Kryen e limimeve të sipërfaqeve nën kënd 
- Kryen matjen dhe kontrollin gjatë limimit të sipërfaqeve përkatëse. 
- Zbaton rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë limimit. 
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- Matja dhe kontrolli gjatë prerjes 
- Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit, e instrumenteve matës dhe  gërshërëve për prerje 
- Vendosja dhe shtrëngimi i copës 
- Kryerja e prerjes me gërshërë dore dhe me gërshërë mekanike 
- Matja dhe kontrolli gjatë prerjes me gërshërë dore 
- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë punimit me gërshërë  dhe me sharrë dore 

Kushtet e nevojshme:  
- Punëtori axhusterie. 
- Vegla dhe pajisje pune, instrumente matese dhe prerëse për limim, sharritje me sharrë dore dhe 

mekanike, prerje me gërshërë dore dhe mekanike, për lakim dhe formësim, trapano dore 
elektrike, garniture per filetime, retifike- zmerilim etj. 

- Gjysmëfabrikate të ndryshme për retifikim dhe punime limimi, prerje ne sharrë, prerje me 
gërshërë, lakim dhe formësim 

- Pankarta, makete, udhëzuese, katalogje, rregullore, standarde, etj. 
- Materiale profilesh te ndryshme metalike, plastike dhe llamarina 
- Lima profilesh te ndryshme,  
- Shara dore, shpuese dore, makinë shpuese shtyllore  
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i skicës ose vizatimit të detalit për të kryer përpunimin me limim, sharritje apo prerje 
- Shpjegimi i mënyrës së shtrëngimit të copës punuese në morsë (mengene) 
- Përshkrimi i limimit, llojet e limimit, llojet e limave dhe përdorimi i tyre; 
- Përshkrimi i zgrocimit, llojet e instrumenteve zgrocues dhe përdorimin e tyre;  
- Përshkrimi i prerjes, llojet e prerjeve me instrumenta e pajisje të ndryshme dhe përdorimin e tyre; 
- Shpjegimi i shpimit, kalizvarimit dhe alezimit; 
- Përshkrimi i filetimit, llojet, instrumetat e pajisjet përkatëse, përdorimin e e tyre; 
- Punimi me dorë i filetos së brendshme; 
- Përzgjedhja e shufrës për filetim të jashtëm; 
- Vendosja dhe shtrëngimi i shufrës në mengene; 
- Përzgjedhja e madravidave dhe mbajtësve përkatëse; 
- Matja dhe kontrolli gjatë filetimit; 
- Rregullat e sigurimit teknike të ruajtjes së mjedisit  gjatë filetimit me dorë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Përzgjedhja e gjysmëfabrikatit, instrumentet matës  dhe limat  përkatëse për limim 
- Kryerja e limimeve të sipërfaqeve  të rrafshëta, të rrumbullakëta dhe të profiluara 
- Kryerja  e limimeve të sipërfaqeve nën kënd 
- Kryerja matjen dhe kontrollin gjatë limimit të sipërfaqeve përkatëse. 
- Zbatimi i  rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë limimit. 
- Përzgjedhja  e gjysmëfabrikatit, instrumentet matës  dhe sharrat për prerje 
- Kryeja e prerjes me sharrë dore 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit të veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharrë, daltë, 

gërshëre) 
- Përzgjedhja e drejt  e veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje  
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- Përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje 
- Kryerja siç duhet e fiksimit, matjes, shënimit dhe sharrimit te profileve të detaleve të ndryshme 

metalike  
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te limave 
- Përzgjedhja e drejt  e limave për limim të elementeve plastike dhe metalike;  
- Kryerja siç duhet e fiksimin dhe limimit te profileve metalike dhe llamarinës; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- Përzgjedhja e burgive dhe makinave për shpimin e pjesëve metalike;  
- Kryerja siç duhet e shpimit te shufrave metalike dhe llamarinës; 
- Punimi me dore i filetos së jashtme; 
- Zbatimi i rregullave të mbrojtjes në punë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi; 
- Bashkëpunimi; 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 
- Të menduarit logjik; 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 
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RM3: Nxënësi kryen  shpimin me makina shpuese 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë për mësim praktik; 
- Makina shpuese të dorës dhe makina shpuese të tavolinës; 
- Punëtori makinash metalprerëse me trapano shtyllore; 
- Vegla punë, instrumente matëse dhe prerëse për shpim, zgjerim vrimash, kalizvarim dhe alezim; 
- Copa të parapërgatitura për zgjerim vrimash, kalizvarim dhe alezim; 
- Pankarta, makete, udhëzuesa, katalloge, rregullore, standarde, etj. ; 
- Vizatime dhe skica të detaleve tipike per shpime, zgjerime vrimash, kalizvarime dhe alezime me 

trapano shtyllore; 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i llojeve te veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim; 
- Shpjegimi i përdorimit te drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim; 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja dhe shënimi me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan për 

shënim; 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja dhe shënimi me këndorin me mbështetëse; 
- Identifikimi i llojeve dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje (sharre, dalte, 

- Analizojë  skicën ose vizatimin e detalit; 
- Shpjegojë parimin e punës së makinave shpuese; 
- Tregoj llojet dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- Përzgjedh gjysëmfabrikatin,   pajisjet ndihmëse, burgitë dhe makinat për shpimin e pjesëve 

metalike;  
- Kryej shpimin e shufrave metalike, pllakave dhe llamarinës me trapano dore; 
- Kryej  shpime dhe zgjerime vrimash me trapano shtyllore; 
- Kryej  kalizvarime vrimash me trapano shtyllore; 
- Kryen alezime vrimash me trapano shtyllore; 
- Kryen hapje të filetove të brëndshme me dorë në vrimat e punuara; 
- Vendosja dhe shtrëngimi i pajisjes shtrënguese në tavolinen e trapanos shtyllore; 
- Vendosja e shtrëngimi i copës në pajisjen shtrënguese; 
- Vendosja dhe shtrëngimi puntos në mandrino; 
- Përcaktimi i regjimit të përpunimit të vrimës; 
- Rregullimi i trapanos sipas regjimit të përcaktuar; 
- Rregullimi i sistemit ftohës; 
- Kryerja e shpimit ose zgjerimit të vrimës; 
- Heqja e copës, instrumentit shpues dhe pajisjeve ndihmëse; 
- Kryej matjen dhe kontrollin gjatë shpimit; 
- Matja dhe kontrolli gjatë shpimit dhe zgjerimit të vrimave; 
- Zbatimi i standardeve gjatë shpimit; 
- Zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 
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gërshëre); 
- Shpjegimi si përzgjidhen drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje ; 
- Shpjegimi si  përdoren drejt veglat dhe pajisjet për sharrim dhe prerje; 
- Shpjegimi si  behet fiksimi, matja, shënimi dhe sharrimin e profileve të detaleve të ndryshme 

plastike dhe metalike ; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimin e limave; 
- Shpjegimi si  behet përzgjedhja e  drejt e limave për limimin elementeve plastike dhe metalike;  
- Shpjegimi si  behet fiksimi dhe limimi i gypave, kanaleve të plastikës;  
- Shpjegimi si  behet fiksimi dhe limimi i kanaleve të plastikës;  
- Shpjegimi  si  behet  fiksimi dhe limimi i profileve metalike dhe llamarinës; 
- Shpjegimi i llojeve dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- Shpjegimi  si  behet  përzgjedhja e burgive dhe makinave për shpimin e pjesëve metalike;  
- Shpjegimi  si  behet  shpimi i shufrave metalike, plastikes dhe llamarinës; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim; 
- Përzgjedhja e drejt i  veglave dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim; 
- Përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim; 
- Kryerja siç duhet e fiksimit, matjes dhe shënimit me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan për 

shënim; 
- Kryerja siç duhet e fiksimit, matjes dhe shënimit me këndorin me mbështetëse; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje(sharre, dalte, 

gërshëre); 
- Përzgjedhja e drejt  e veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje ; 
- Përdorimi i drejt i veglave dhe pajisjeve për sharrim dhe prerje; 
- Kryerja siç duhet e fiksimit, matjes, shënimit dhe sharrimit te profileve të detaleve të ndryshme 

plastike dhe metalike ; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te limave; 
- Përzgjedhja e drejt  e limave për limim të elementeve plastike dhe metalike;  
- Kryerja  siç duhet e fiksimin dhe limimit te gypave, kanaleve të plastikës;  
- Kryerja  siç duhet e fiksimit dhe limimit te kanaleve të plastikës;  
- Kryerja  siç duhet e fiksimin dhe limimit te profileve metalike dhe llamarinës; 
- Tregimi i llojeve dhe përdorimit te veglave dhe pajisjeve për shpim; 
- Përzgjedhja e burgive dhe makinave për shpimin e pjesëve metalike;  
- Kryerja siç duhet e shpimit te shufrave metalike, plastikes dhe llamarinës; 
- Zbatimi i rregullave të mbrojtjes në punë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi; 
- Bashkëpunimi; 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 
- Të menduarit logjik; 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- Punë në grup. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim, 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM4: Nxënësi kryen saldim me hark elektrik me dorë dhe me gaz;                                   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

-  Kryen pikime te ndryshme me hark elektrik; 
-  Kryen saldime horizontale me hark elektrik; 
- Kryen saldime një mbi një, me hark elektrik; 
- Kryen saldime ballore, me hark elektrik; 
- Kryen saldime këndore, me hark elektrik; 
- Kontrollon dhe finalizon tegelin e saldimit; 
- Zbatimi i rregullat e sigurimit teknik e ruajtjes së mjedisit; 
- Përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim; 
- Zbatoj rregullat e mbrojtjes në punë. 

       Kushtet e nevojshme:  
- Punëtori si për saldim me hark elektrik dhe për saldim me gaz; 
- Vegla, pajisje dhe mjete pune për pikimin, përgatitjen e kanaleve të pjesëve, saldimin horizontal 

me hark elektrik dhe kontrollin e finalizimin e sipërfaqeve të salduara; 
- Skema, vizatime teknike, katalogë, manuale për punimet e saldimit; 
- Vegla, pajisje dhe mjete pune për saldimin horizontal, vertikal, ballorë, këndorë dhe tavanor, me 

gaz, si dhe për kontrollin e finalizimin e sipërfaqeve te salduara; 
- Vegla, pajisje dhe mjete pune për saldim me gaz për mbushje, shpuarje e prerje me gaz, si dhe për 

kontrollin e finalizimin e këtyre punimeve; 
- Copa metalike të përmasave te ndryshme për t’u salduar me gaz; 
- Manuale, katalogje, standarde, materiale ilustruese etj.; 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan pikime te ndryshme me hark elektrik; 
- Përshkruan saldime horizontale me hark elektrik; 
- Përshkruan saldime një mbi një, me hark elektrik; 
- Përshkruan saldime ballore, me hark elektrik; 
- Përshkruan saldime këndore, me hark elektrik; 
- Shpjegon realizimin e  tegelit të saldimit; 
- Shpjegon i rregullat e sigurimit teknik e ruajtjes së mjedisit. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Kryen pikime te ndryshme me hark elektrik; 
- Kryen saldime horizontale me hark elektrik; 
- Kryen saldime një mbi një, me hark elektrik; 
- Kryen saldime ballore, me hark elektrik; 
- Kryen saldime këndore, me hark elektrik; 
- Kontrollon dhe finalizon tegelin e saldimit; 
- Zbatimi i rregullat e sigurimit teknik e ruajtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim, 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 

njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
  

RM5: Nxënësi përshkruan teknologjinë e përpunimin me derdhje dhe me deformim  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- Përshkruaj procesin e përpunimit me derdhje; 
- Analizoj instrumentat, pajisjet, dhe teknologjinë e derdhjes; 
- Përshkruaj procesin e përgatitjes te materialit për derdhje;  
- Analizoj tipet dhe format e modeleve dhe bërthamave për derdhjes;  
- Dalloj llojet e ndryshme të metodave dhe pajisjeve për derdhje; 
- Tregoj ndërtimin dhe funksionimin e furrave  dhe pajisjeve për derdhje; 
- Përshkruaj përpunimi me deformim, llojet e deformimeve  dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj deformimet dhe sforcimet,kushtet e plasticitetit; 
- Përshkruaj përpunimin me ngjeshje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përpunimin me farkëtim, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përpunimin me tejshtytje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj prerjen, llojet e prerjeve me gërshërë, pajisje të ndryshme dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj shtancimin dhe shpimin , dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përkuljen dhe kuposjen, përdorimin e tyre; 
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Kushtet nevojshme:  

- Klasë e mësimore 
- Skema e pankarta për proceset e përpunimit me derdhje 
- Skema e pankarta për proceset e përpunimit me deformim plastik; 
- Instrumente dhe pajisje të përpunimit me derdhje; 
- Instrumente dhe pajisje të përpunimit me deformim; 
- Pjesë të ndryshme të punuara derdhje; 
- Pjesë të ndryshme të punuara deformim plastik. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkruaj procesin e përpunimit me derdhje; 
- Dalloj instrumentet, pajisjet, dhe teknologjinë e derdhjes; 
- Përshkruaj procesin e përgatitjes të materialit për derdhje;  
- Dalloj tipet dhe format e modeleve dhe bërthamave për derdhjes;  
- Dalloj llojet e ndryshme të metodave dhe pajisjeve për derdhje; 
- Tregoj ndërtimin dhe funksionimin e furrave  dhe pajisjeve për derdhje; 
- Përshkruaj përpunimi me deformim, llojet e deformimeve  dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj deformimet dhe sforcimet,kushtet e plasticitetit; 
- Përshkruaj përpunimin me ngjeshje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përpunimin me farkëtim, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përpunimin me tejshtytje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj prerjen, llojet e prerjeve me gërshërë, pajisje të ndryshme dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj shtancimin dhe shpimin , dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përkuljen dhe kuposjen, përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj zbatimin e rregullave të mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tregimi i procesit të përpunimit me derdhje; 
- Analizoj instrumentet, pajisjet, dhe teknologjinë e derdhjes; 
- Përshkrimi i procesit të përgatitjes së materialit për derdhje;  
- Analizimi i tipeve dhe formave të modeleve dhe bërthamave për derdhje;  
- Dalloj llojet e ndryshme të metodave dhe pajisjeve për derdhje; 
- Tregimi i ndërtimit dhe funksionimit të furrave  dhe pajisjeve për derdhje; 
- Tregimi i përpunimi me deformim, llojet e deformimeve  dhe përdorimin e tyre; 
- Llogaritja e deformacioneve dhe sforcimeve, kushtet e plasticitetit; 
- Përshkruaj përpunimin me ngjeshje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Tregimi i përpunimin me farkëtim, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj përpunimin me tejshtytje, llojet dhe përdorimin e tyre; 
- Tregimi i j prerjen, llojet e prerjeve me gërshërë, pajisje të ndryshme dhe përdorimin e tyre; 
- Përshkruaj shtancimin dhe shpimin , dhe përdorimin e tyre; 
- Tregimi i përkuljes dhe kuposjes, përdorimi i tyre. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi; 
- Bashkëpunimi; 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- Mbledhja dhe përpunimi i informatave; 
- Të menduarit logjik; 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje - përgjigje me shkrim, 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit praktik të 
njohurive dhe aftësive të fituara. 
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KLASA 11 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  

 
“INFORMATIKË dhe PROGRAMIM” 

Klasa 11 
 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC  

Vlera e Kredive të Modulit: 7 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi shpjegon konceptet bazë të bazës së të dhënave; 

RM2: Nxënësi krijon pyetësor për nxjerrjen e të dhënave sipas kritereve të caktuara; 

RM3: Nxënësi përzgjedhë forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave; 

RM4: Nxënësi shfrytëzon format dhe strukturat e algoritmeve; 

RM5: Nxënësi realizon algoritme me vargje dimensionale; 

RM6: Nxënësi përpilon algoritme për zgjedhjen e detyrave të ndryshme nga profesioni; 

  

RM1: Nxënësi shpjegon konceptet bazë të bazës së të dhënave; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton konceptet bazë të bazës së të dhënave.;  

 Shpjegon tabela (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields), Çelësat 
primar dhe Indeksin; 

 Përcakton llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave; 

 Vendos rregullat e validitetit; 

 Vendos relacionet në mes tabelave; 

 Planifikon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Dizajnon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Përdorë vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave 
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Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton konceptet bazë të bazës së të dhënave.;  

 Shpjegon tabela (ang. table), regjistrimet (ang. records), fushat (ang.fields), Çelësat 
primar dhe Indeksin; 

 Përcakton llojin  e të  dhënave, veçoritë e fushës dhe tiparet e të dhënave; 

 Dallon bazat e rrafshëta dhe relacionale; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Vendos relacionet në mes tabelave; 

 Vendos rregullat e validitetit; 

 Planifikon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Dizajnon një bazë të thjeshtë të dhënash; 

 Përdorë vegla për krijimin dhe menaxhimin e bazës së të dhënave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 
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 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimi 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj  tabela, të  bëjë 
ndërrimin e modeve të punës në tabelë, zgjedhë veçoritë dhe tiparet e fushës, planifikon 
bazën e të dhënave  etj. 
 

 
 

RM2: Nxënësi krijon pyetësor për nxjerrjen e të dhënave sipas kritereve të caktuara 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon Pyetësorët (Queryes), rolin dhe përdorimin e tyre; 

 Klasifikon pyetësorët (Queryes); 

 Krijon pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Jep shembuj llogaritjesh përmes pyetësorëve; 

 Zbaton kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacionit të shumëllojshëm; 

 Demonstron zotësinë që përmes pyetësit (Query) dhe veglave për selektim dhe sortim të 
prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash; 

 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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 Shpjegon Pyetësorët (Queryes), rolin dhe përdorimin e tyre; 

 Klasifikon pyetësorët (Queryes); 

 Krijon pyetësorë mbështetur në të dhënat e tabelave të krijuara; 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Jep shembuj llogaritjesh përmes pyetësorëve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përcakton kritere të ndryshme të kërkimit; 

 Zgjedh funksione të ndryshme tek pyetësorët; 

 Zbaton kritere komplekse në pyetësor për marrjen e informacionit të shumëllojshëm; 

 Demonstron zotësinë që përmes pyetësit (Query) dhe veglave për selektim dhe sortim të 
prezantojë të dhënat e dëshiruara nga një bazë të dhënash; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të krijoj  dhe të përdorë 
pyetësorët për nxjerrjen e informatave të ndryshme nga baza e të dhënave; 
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RM3: Nxënësi përzgjedhë forma dhe raporte për nxjerrjen e informatave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon dhe krijon një formë; 

 Shpjegon navigimin nëpër regjistra (vendosë, ndryshojë dhe fshijë regjistra); 

 Përdorë listat List Box dhe Combo Box ne formë; 

 Përdorë forma dhe vendosë kontrolle në formë; 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Shpjegon krijimin e një raport; 

 Klasifikon grupimin e të dhënave dhe sortimin në fusha të veçanta; 

 Dizajnojë raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

 Demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

 Demonstron finalizimin e një baze të dhënash; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje, softuerët sistemor etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Shpjegon dhe krijon një formë; 

 Shpjegon navigimin nëpër regjistra (vendosë, ndryshojë dhe fshijë regjistra); 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Shpjegon dhe krijon një raport; 

 Klasifikon grupimin e të dhënave dhe sortimin në fusha të veçanta; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdorë listat List Box dhe Combo Box ne formë; 

 Përdorë forma dhe vendosë kontrolle në formë; 

 Modifikon hederin dhe futerin (header and footer) në formë; 

 Zgjedh pamje të ndryshme të një raporti; 

 Dizajnojë raporte të ndryshme për nxjerrjen e informatave; 

 Demonstron krijimin dhe modifikimin e formës dhe raportit; 

 Demonstron finalizimin e një baze të dhënash; 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta krijojë, dizajnoj, menaxhojë 
dhe manipuloje me një bazë të dhënave. 

 

 
 

RM4: Nxënësi shfrytëzon format dhe strukturat e algoritmeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton algoritmin, qëllimin dhe zbatimin  në lëmi të ndryshme; 

 Shpjegojë rëndësinë e algoritmeve në zgjidhjen e problemeve; 

 Shpjegon fazat e paraqitjes së algoritmit; 

 Shpjegon format  e paraqitjes së algoritmeve; 

 Shfrytëzon blloqet e algoritmeve për krijimin e një algoritmi; 

 Përdorë shembuj të formave të paraqitjes së algoritmeve; 

 Klasifikon strukturat e algoritmeve; 
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 Dallon strukturat e algoritmeve; 

 Përdorë algoritmet për paraqitjen e problemeve me kushtëzime; 

 Përdorë algoritmet për llogaritje të shumës, prodhimit dhe vargjeve të ndryshme; 

 Përpilon algoritme për zgjedhjen e problemeve nga profesioni; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton algoritmin, qëllimin dhe zbatimin  në lëmi të ndryshme; 

 Shpjegojë rëndësinë e algoritmeve në zgjidhjen e problemeve; 

 Shpjegon fazat e paraqitjes së algoritmit; 

 Shpjegon format  e paraqitjes së algoritmeve; 

 Klasifikon strukturat e algoritmeve; 

 Dallon strukturat e algoritmeve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon blloqet e algoritmeve për krijimin e një algoritmi; 

 Vizaton skema algoritmike për zgjedhjen e problemeve të ndryshme; 

 Përdorë shembuj të formave të paraqitjes së algoritmeve; 

 Dallon strukturat e algoritmeve; 

 Përdorë algoritmet për paraqitjen e problemeve me kushtëzime; 

 Përdorë algoritmet për llogaritje të shumës, prodhimit dhe vargjeve të ndryshme; 

 Përpilon algoritme për zgjedhjen e problemeve nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
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 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e algoritmeve për 
zgjedhjen e problemeve të ndryshme nga jeta e përditshme dhe nga profesioni. 

 

RM5: Nxënësi realizon algoritme me vargje dimensionale; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon vargun një, dy ose shumë dimensional; 

 Shpjegon algoritmet me vargje një dimensionale (vektorë); 

 Shpjegon algoritmet me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje një dimensionale (vektor); 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e vektorit; 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e matricës; 

 Zgjedh detyra të ndryshme me vargje dimensionale; 

 Përdorë bllok-diagramet për realizimin e funksioneve; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 
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 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon vargun një, dy ose shumë dimensional; 

 Shpjegon algoritmet me vargje  një dimensionale (vektorë); 

 Shpjegon algoritmet me vargje dy dimensionale (matrica); 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje një dimensionale (vektor); 

 Vizaton skema algoritmike për krijimin e vektorëve; 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e vektorit; 

 Vizaton skema për realizimin e algoritmeve me vargje dy dimensionale (matrica); 

 Vizaton skema algoritmike për krijimin e matricave; 

 Vizaton skema (bllok-diagrame) për llogaritje të ndryshme për anëtarët e matricës; 

 Zgjedh detyra të ndryshme me vargje dimensionale; 

 Përdorë bllok-diagramet për realizimin e funksioneve; 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
zgjedhje te detyrave të ndryshme nga vargjet dimensionale. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në realizimin e algoritmeve me 
vargje dimensionale dhe funksione. 

 

RM6: Nxënësi përpilon algoritme për zgjedhjen e detyrave të ndryshme nga profesioni 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon përpilimin e algoritmit; 

 Përshkruan fazat e përpilimit të algoritmeve; 

 Përcakton modelin matematikë për përpilimin e algoritmit të caktuar; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave: 

 Zgjedhë rrugë të shkurtra dhe efikase në përpilimin e algoritmit; 

 Demonstron algoritme me detyra të ndryshme nga profesioni; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Laboratori 

 Tabela; 

 Projektori  

 Kompjuterë 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalogje etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon përpilimin e algoritmit; 

 Përshkruan fazat e përpilimit të algoritmeve; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
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 Përcakton modelin matematikë për përpilimin e algoritmit të caktuar; 

 Përpilon algoritme të strukturave të ndryshme për zgjedhjen e detyrave: 

 Zgjedhë rrugë të shkurtra dhe efikase në përpilimin e algoritmit; 

 Demonstron algoritme me detyra të ndryshme nga profesioni 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 
 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
përpilimin e detyrave të ndryshme; 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në përpilimin e problemeve 
(detyrave) të ndryshme nga profesioni. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“MEKANIKE TEKNIKE” 
 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mekanike teknike ”, klasa 11: 
RM1: Nxënësi shpjegon bazat e dinamikës së pikës materiale,  
RM2: Nxënësi shpjegon dinamikën e lëvizjes drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës materiale, 
RM3: Nxënësi shpjegon parimet themelore të rezistencës së materialit, 
RM4: Nxënësi shpjegon tërheqjen dhe shtypjen e materialit,                                                                       
RM5: Nxënësi shpjegon prerjen e materialit, 
RM6: Nxënësi shpjegon përkuljen dhe përdredhjen e materialit, 
 

RM1: Nxënësi shpjegon bazat e dinamikës së pikës materiale  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj kuptimet themelore dhe lëndën e dinamikës 
- shpjegoj ligjet themelore të dinamikës 
- shpjegoj sistemin e njësive matëse. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan kuptimet themelore të dinamikës, 
- përshkruan ligjet themelore të dinamikës, 
- përkufizon sistemin e njësive matëse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbaton kuptimet themelore, 
- zbaton ligjet themelore të dinamikës, 
- zbaton sistemin e njësive matëse. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
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- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me goje 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon dinamikën e lëvizjes drejtvizore dhe vijëlakuar të pikës materiale 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- shpjegon ekuacionin themelor të dinamikës së lëvizjes drejtvizore të pikës, 
- shpjegon problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- shpjegon rënien e lirë dhe hedhjen vertikale të pikës materiale, 
- shpjegon hedhjen e pjerrët të pikës materiale, 
- shpjegon hedhjen horizontale të pikës materiale. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkruan lëvizjet drejtvizore të pikës,  
- përkufizon ekuacionin themelor të dinamikës, 
- interpreton problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- përshkruan rënien e lirë dhe vertikale, 
- përshkruan hedhjen e pjerrët të pikës materiale, 
- përshkruan hedhjen horizontale të pikës materiale. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- zbatoj ekuacionin themelor të dinamikës, 

 -      zgjedh problemin e parë dhe të dytë të dinamikës, 
- përcakton rënien e lirë dhe hedhjen vertikale të pikës materiale, 
- përcakton hedhjen e pjerrët dhe horizontale të pikës materiale. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM3: Nxënësi shpjegon parimet themelore të rezistencës së materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- shpjegoj rëndësinë e rezistencës së materialeve; 
- shpjegoj parimet themelore të rezistencës së materialeve 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 përshkrimi i detyrave te rezistencës së materialeve, 

 përshkrimi i parimeve themelore të rezistencës së materialeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përcaktimi i rëndësisë se rezistencës së materialeve, 
- zbatimi i parimeve themelore të rezistencës së materialeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM4: Nxënësi shpjegon tërheqjen dhe shtypjen e materialit                                                                       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj konceptin e tërheqjes dhe të shtypjes së materialit, 
- shpjegoj tensionet, deformimet dhe rëndësinë e tyre, 
- shpjegoj elasticitetin, sforcimet e lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i tërheqjes dhe shtypjes se materialit, 
- përshkrimi i tensioneve dhe deformimeve te materialit, 
- përshkrimi elasticitetit, sforcimeve te lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- demostron tërheqjen dhe shtypjen e materialit, 
- tregon tensionet dhe  deformimet e materialit, 
- llogarit tensionet dhe  deformimet e materialit, 
- llogarit elasticitetin, sforcimet e lejuara dhe shkallën e sigurisë së materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
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- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM5: Nxënësi shpjegon prerjen e materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- shpjegoj procesin  e prerjes së materialit, 
- shpjegoj deformimet dhe shpërndarjen e tensionit gjatë prerjes, 
- Interpretoj formulën e prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara në prerje. 

 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i procesit  te prerjes së materialit, 
- tregimi i  deformimeve dhe shpërndarjes se tensionit gjatë prerjes, 
- shkrimi i formulës se prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara me prerje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- demonstrimi i procesit te prerjes së materialit, 
- llogaritja e deformimeve dhe shpërndarja e tensionit gjatë prerjes, 
- zbatimi i formulës se prerjes për llogaritjen e elementeve të ngarkuara me prerje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me goje 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM6: Nxënësi shpjegon përkuljen dhe përdredhjen e materialit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 
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- shpjegoj tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
- shpjegoj tensionet tangjenciale gjatë përkuljes, 
- shpjegoj lakimin e paster, 
- shpjegoj tensionet dhe deformimet gjatë përdredhjes. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- përshkrimi i tensioneve normale gjatë përkuljes së pastër, 
- tregimi i tensioneve tangjenciale gjatë përkuljes, 
- identifikimi i lakimit te pastër, 
- tregimi i tensioneve dhe deformimeve gjatë përdredhjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- llogarit tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
- kontrollon tensionet normale gjatë përkuljes së pastër, 
- llogarit tensionet tangjenciale gjatë përkuljes, 
- llogarit tensionet dhe deformimet gjatë përdredhjes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“Elektroteknikë dhe elektronikë” 
Klasa 11 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Elektroteknikë dhe elektronikë”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi dallon rreziqet në punë dhe rregullat për eliminimin e tyre 
RM2: Nxënësi përshkruan karakteristikat e materialeve elektrike, qarqet elektrike dhe dallon 
           burimet e rrymës së vazhduar 
RM3: Nxënësi dallon llojet e rezistorëve dhe përshkruan efektin e fushës elektrike në  
           kondensatorë të ndryshëm; 
RM4: Nxënësi përshkruan parimin e punës të elektromagnetëve dhe proceset elektrike në  
           bobinë  
RM5: Nxënësi përshkruan parametrat e rrymave alternative dhe dallon lidhjet e shpenzuesve   
           në qarqet trefazore; 
RM6: Nxënësi dallon llojet e diodave dhe përshkruan parimin e punës të transistorit 
RM7: Nxënësi përshkruan parimin e punës së releve, dallon makinat elektrike statike dhe  
           dinamike dhe përshkruan parimin e punës së transformatorit 
RM8: Nxënësi dallon makinat sinkrone dhe asinkrone dhe përshkruan parimin e punës së  
           makinave të rrymës së vazhduar 
 
 

RM1: Nxënësi dallon rreziqet në punë dhe rregullat për eliminimin e tyre 
 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë efektin e rrymës në trupin e njeriut dhe masat për të përballuar rreziqet; 
- të përshkruajë llojet e rezistencave të trupit të njeriut; 
- të listojë vlerat e rrymave dhe të tensioneve të rrezikshme për jetën e njeriut; 
- të shpjegojë mënyrat e mbrojtjes nga tensionet e larta; 
 

Kushtet e nevojshme:  
- pankarta; 
- projektori; 
- katalogë. 



 

P
a
g

e
8
3
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rreziku nga rryma elektrike. 
- Masat mbrojtëse ndaj rrymave të rrezikshme për njeriun.  
- Masat mbrojtëse kundër prekjeve të rrezikshme.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Lexon tabela me vlera të rrymave dhe tensioneve të rrezikshme për jetë; 
- Përdor ilustrime nga pasojat e rrymave goditëse; 
- Dallon vlerat e rrymave dhe të tensioneve të rrezikshme; 
- Përdorë katalogë me mjete mbrojtëse. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë vlerat e rrymave dhe 
të tensioneve të rrezikshme për jetën e njeriut; 

 

 
 

RM2: Nxënësi përshkruan karakteristikat e materialeve elektrike, qarqet elektrike dhe 
dallon burimet e rrymës së vazhduar 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat dhe përdorimin e materialeve që sillen si përçues, izolatorë 
dhe si gjysmëpërçues; 

- të shpjegojë madhësitë elektrike; 
- të dallojë burimet e rrymës së vazhduar dhe të tregojë rregullat e lidhjes së burimeve 

elektrike; 
- të shpjegojë kuptimin e rrymës e të tensionit në qarkun elektrik; 
- të shpjegojë metodat matëse me multimetër të madhësive elektrike; 
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Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- katalogë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Klasifikimi i materialeve që përdoren si përçues, izolatorë dhe gjysmëpërçues. 
- Materialet që përdoren si përçues, izolatorë, gjysmëpërçues: llojet, karakteristikat dhe 

përdorimi i tyre. 
- Madhësitë elektrike.  
- Burimet e rrymës së vazhduar, lidhja ne seri dhe paralele e tyre; 
- Tensioni dhe rryma.. 
- Ligji i Omit – Ligji i Xhulit. 
- Matja e madhësive elektrike. 

 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Të ketë mundësi të bëjë klasifikimin e materialeve që përdoren si përçues, izolatorë dhe 

gjysmëpërçues. 
- Të ketë mundësi që të lexoj katalogë me diagrame dhe tabela. 
 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

-  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë materialet që 
përdoren si përçues, izolatorë dhe si gjysmëpërçues si dhe burimet e rrymës së vazhduar 
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RM 3: Nxënësi dallon llojet e rezistorëve dhe përshkruan efektin e fushës elektrike në 
kondensatorë të ndryshëm; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat e rezistorëve dhe parimin e punës; 
- të dallojë llojet e rezistorëve; 
- të përshkruajë karakteristikat e kondensatorit dhe parimin e punës së tij; 
- të dallojë llojet e kondensatorëve; 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- Rezistorë të ndryshëm; 
- Kondensatorë të ndryshëm 
- Multimetri; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Rezistenca elektrike. 
- Rezistorët dhe llojet e rezistorevë 
- Lidhja paralele dhe në seri e rezistorëve 
- Fusha elektrike. 
- Kondensatori, llojet e kondensatorëve. 
- Lidhja paralele dhe në seri e kondensatorëve. 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Bën matjen e rezistencës elektrike me multimetër 
- Bën dallimin e llojeve të rezistorëve 
- Fiton rezistencën e dëshiruar duke i lidhur rezistorët në seri dhe paralel 
- Dallon llojet e kondensatorëve 
- Kupton parimin e punës së kondensatorit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë llojet e rezistorëve 

dhe llojet e kondensatorëve 

 
 

RM4: Nxënësi përshkruan parimin e punës të elektromagneteve dhe proceset elektrike në 
bobinë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë veçoritë e magneteve permanentë dhe të elektromagneteve; 
- të përshkruajë parimin e punës të elektromagneteve; 
- të përshkruajë efektin e fushës magnetike në përçues elektrik; 
- të përshkruajë rolin e induksionit elektromagnetik në pajisjet elektrike. 
- të shpjegojë induktivitetin, të përshkruajë karakteristikat e bobinës (mbështjellës) dhe të 

dallojë llojet e induktiviteteve; 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- model magneti, elektromagneti; 
- makete materialesh për demonstrim. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Kuptimi për magnetet permanentë dhe elektromagnetin. 
- Fusha magnetike, përçuesit elektrikë në fushën magnetike. 
- Induksioni elektromagnetik dhe ndikimi i rrymës elektrike nëpër përçues. 
- Matja e rrymës,tensionit, fuqisë. 
- Mbështjella (bobina) dhe efekti i fushës magnetike. 
- Llojet e bobinave, lidhja në seri dhe paralel si dhe induktiviteti ekuivalent. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Kupton ndikimin e fushës magnetike në një përçues 
- Kupton induksionin e krijuar elektromagnetik në përçues 
- Dallon llojet e induktiviteteve 
- Krijon një bobinë nga përçuesi i bakrit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
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- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të kuptojnë ndikimin e fushës 

magnetike në përçues dhe të dallojë llojet e induktiviteteve 

 
 
 

RM 5: Nxënësi përshkruan parametrat e rrymave alternative dhe dallon lidhjet e 
shpenzuesve në qarqet trefazore; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë rrymat e vazhduara nga rrymat alternative; 
- të përshkruajë parametrat e rrymës alternative – perioda, frekuenca, amplituda, vlera 

efektive; 
- të dallojë burimet e rrymës së ndryshuar; 
- të përshkruajë përparësitë dhe dobësitë e sistemit trefazor ndaj sistemit njëfazor;  
- të përshkruajë llojet e sistemeve trefazore në bazë të karakteristikave; 
- të përshkruajë lidhjen e shpenzuesve në yll-trekëndësh; 
 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- multimetri 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Kuptimi mbi rrymën alternative. 
- Burimet e rrymës alternative 
- Gjeneratorët e rrymës e të tensionit. 
- Fuqia e rrymës alternative trefazore 
- Vetitë e sistemeve trefazore dhe ndarja e tyre. 
- Lidhjet e shpenzuesve në sistemet trefazore. 
- Tensionet, rrymat dhe fuqitë në sistemet trefazore 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon rrymën e vazhduar nga ajo alternative 
- Matja e rrymës alternative me multimetër 
- Matja e frekuencës me multimetër 
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- Lidhja e shpenzuesve në yll-trekëndësh 
- Matja e tensionit dhe rrymës së sistemeve trefazore me multimetër 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë rrymën e vazhduar 

nga ajo alternative dhe të dallojë shpenzuesit e sistemit trefazor nga ai njëfazor 

 
 

RM 6: Nxënësi dallon llojet e diodave dhe përshkruan parimin e punës të transistorit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat e tensionit dhe të rrymës në elektronikë; 
- të përshkruajë llojet e diodave; 
- të shpjegojë diodat si element ndërprerës; 
- të tregojë rolin e diodës si rrymëdrejtues dhe të analizojë qarkun e rrymëdrejtuesit; 
- të tregojë rolin e diodës zener si stabilizues i tensionit. 
- të shpjegojë parimin e punës të transistorit dhe të dallojë llojet e transistorëve;; 
- të shpjegojë parimin e punës të tiristorit dhe të dallojë llojet e tiristorëve; 
- të dallojë llojet e qarqeve të integruara analoge dhe digjitale. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- multimetri 
- katalogu 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Kuptimet e përgjithshme në elektronikë. 
- Gjysmëpërçuesit dhe vetitë e tyre. 
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- Diodat – parimi i punës. 
- Transistorët dhe tiristorët– parimi i punës. 
- Qarqet e integruara. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Bën matjen e diodës me multimetër 
- Lexon karakteristikat e transistorëve në katalog 
- Dallon tiristorin nga transistori me anë të katalogut 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dalloj punën e diodës si 

ndërprerës, ridrejtues dhe stabilizues si dhe të dallojë transistorin, tiristorin dhe qarqet e 
integruara në katalog. 

 
 

RM7: Nxënësi përshkruan parimin e punës së releve, dallon makinat elektrike statike dhe 
dinamike dhe përshkruan parimin e punës së transformatorit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat e releve dhe parimin e punës; 
- të dallojë llojet e releve; 
- të përshkruajë strukturën, ndërtimin  dhe përdorimin e makinave elektrike; 
- të dallojë makinat elektrike statike dhe dinamike; 
- të përshkruajë parimin e punës, ndërtimin dhe përdorimin e transformatorit njëfazor dhe 

trefazor; 
- të shpjegojë parimin e punës dhe ndërtimin e autotransformatorit 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
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- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- rele të ndryshme. 
- model makine elektrike. 
- modele të transformatorëve; 
- katalogë të transformatorëve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Llojet e releve, lidhja dhe rendesia e perdorimit. 
- Klasifikimi i makinave elektrike 
 Ndërtimi dhe përdorimi i makinave elektrike 
 Teknika e sigurimit në punë në makinat elektrike 
 Transformatori njëfazor dhe trefazor , ndërtimi dhe parimi i punës. 
 Autotransformatorët. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallon llojet e releve 
- Lidh relen në një qark elektrik 
- Mund të dalloj makinat elektrike statike nga ato dinamike 
- Përdor transformatorin për zbritjen  dhe ngritjen e tensionit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë llojet e releve, të 

dallojë makinat elektrike statike nga ato dinamike dhe të dalloj llojet e transformatorëve 

 

RM8: Nxënësi dallon makinat sinkrone dhe asinkrone dhe përshkruan parimin e punës së 
makinave të rrymës së vazhduar 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë fushat magnetike te makinat e rrymës alternative; 
- të përshkruajë dallimin ndërmjet makinave sinkrone dhe makinave asinkrone  
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- të shpjegojë parimin e punës dhe ndërtimin e gjeneratorëve sinkronë dhe asinkron; 
- të shpjegojë parimin e punës dhe ndërtimin e makinave të rrymës së vazhduar; 
- të shpjegojë parimin e punës, ndërtimin dhe përdorimin e gjeneratorëve të rrymës së 

vazhduar; 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- projektori me transparent; 
- flip-charti dhe markera shumëngjyrësh; 
- katalogë me modele të makinave sinkrone; 
- modele të makinave të vogla asinkrone. 
- katalogë të makinave të rrymës së vazhduar; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Fushat magnetike te makinat e rrymës alternative. 
- Llojet e makinave sinkrone dhe asinkrone 
- Botoret sinkronë dhe asinkron – pjesët kryesore dhe parimi i punës. 
- Gjeneratorët sinkronë dhe asinkron – pjesët kryesore dhe parimi i punës 
- Gjeneratorët e rrymës së vazhduar, parimi, llojet dhe karakteristikat 
- Motorët e rrymës së vazhduar, parimi, llojet dhe karakteristikat 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Nxënësi arrin te aktivizoj makinën asinkrone për pune praktike 
- Tregon mënyrat e kyçjes ne rrjet të makinave të rrymës së vazhduar 
- Tregon mënyrat e lëshimit në punë të makinave të rrymës se vazhduar 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë makinat asinkrone ne 

baze të targës së tyre dhe të dallojë llojet e makinave të rrymës se vazhduar në bazë të 
shënimeve të targës 



 

P
a
g

e
9
2
 

PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“Teknologjia II” 
Klasa 11 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 49 Kredi (490 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia II”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi njehë makinat metalpërpunuese 
RM2: Nxënësi përshkruan veglat dhe pajisjet për përpunim me prerje  
RM3: Nxënësi realizon procese të përpunimit me tornim 
RM4: Nxënësi realizon procese të përpunimit me frezim  
RM5: Nxënësi realizon procese të përpunimit me retifikim 
 
 

RM1: Nxënësi njehë makinat metalpërpunuese 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të tregojë veçoritë dhe përshkruajë sistemin e procesit të përpunimit në makinat 
metalpërpunuese, 

- të tregojë llojet e tornove, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese  për tornim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- të përshkruaj parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në torno, 
- të tregojë llojet e frezave, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre,  
- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese për frezim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- të përshkruaj parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në freza, 
- të tregojë llojet e makinave të ratifikimit, veçoritë konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- të tregojë llojet e instrumenteve metalpërpunuese për ratifikim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- të përshkruaj parimet e përpunimit, parametrat e regjimit të punës në procesin e 

ratifikimit. 

- Kushtet e nevojshme:  
- klasë për mësim teorik 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
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- projektori me transparent; 
- punëtori e paisur me makina metalpërpunuese dhe vegla pune, 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- tregon veçoritë e sistemit të procesit të përpunimit në makinat metalpërpunuese, 
- përshkruan sistemin e procesit të përpunimit në makinat metalpërpunuese, 
- njehë llojet e tornove, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- tregon llojet e instrumenteve metalpërpunuese  për tornim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- përshkruan parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në torno, 
- tregon llojet e frezave, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre,  
- tregon llojet e instrumenteve metalpërpunuese për frezim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- përshkruan parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në freza, 
- tregon llojet e makinave për ratifikim, veçoritë konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- tregon llojet e instrumenteve metalpërpunuese për ratifikim, materialin dhe 

përzgjedhjen e tyre, 
- përshkruan parimet e përpunimit, parametrat e regjimit të punës në procesin e 

ratifikimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- paraqet veçoritë e sistemit në procesin e përpunimit të makinave metalpërpunuese, 
- përcakton sistemin e procesit të përpunimit në makinat metalpërpunuese, 
- dallon llojet e tornove, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- përzgjedh llojet e instrumenteve metalpërpunuese  për tornim,  
- paraqet parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në torno, 
- dallon llojet e frezave, karakteristikat konstruktive dhe funksionin e tyre,  
- përzgjedh llojet e instrumenteve metalpërpunuese për frezim,  
- paraqet parimet e përpunimit dhe parametrat e regjimit të punës në freza, 
- dallon llojet e makinave për ratifikim, veçoritë konstruktive dhe funksionin e tyre, 
- përzgjedh llojet e instrumenteve metalpërpunuese për ratifikim,  
- paraqet parimet e përpunimit, parametrat e regjimit të punës në procesin e ratifikimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë  
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
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- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë makinat dhe 

funksionin e tyre 
- Përdorimi i standardeve për përpunimin e metaleve, 
- Ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

 
 

RM2: Nxënësi përshkruan veglat dhe pajisjet për përpunim me prerje  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të tregojë klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave për shtrëngim, 
- të përshkruajë ecurinë e punimit te elementeve  të veglave shtrënguese,  
- të tregojë klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave  për prerje, 
- të përshkruajë operacionet e punimit me prerje, 
- të përshkruajë ecurinë e punimit te elementeve  të veglave me prerje.  

- Kushtet e nevojshme:  
- klasë për mësim teorik 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- projektori me transparent; 
- punëtori e pajisur me vegla dhe pajisje të punës, 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- tregon klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave për shtrëngim, 
- përshkruan ecurinë e punimit te elementeve  të veglave shtrënguese,  
- tregon klasifikimin, ndërtimin dhe përdorimin e veglave  për prerje, 
- përshkruan operacionet e punimit me prerje, 
- përshkruan ecurinë e punimit të elementeve  të veglave me prerje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- klasifikon ndërtimin dhe përdorimin e veglave për shtrëngim, 
- paraqet ecurinë e punimit te elementeve  të veglave shtrënguese,  
- klasifikon ndërtimin dhe përdorimin e veglave  për prerje, 
- paraqet operacionet e punimit me prerje, 
- paraqet ecurinë e punimit të elementeve të veglave me prerje. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë  
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- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të dallojë veglat dhe pajisjet 
- Përdorimi i standardeve për vegla dhe pajisje, 
- Ilustrojë çështjet që trajtohen me dokumentacion teknik-teknologjik. 

 
 

RM3: Nxënësi realizon procese të përpunimit me tornim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të analizojë skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- të përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- të shpjegojë veçoritë e tornimeve, 
- të përcaktojë radhën e duhur të punës, 
- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për tornim, 
- të përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për tornim, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet 

ndihmese, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet thikën në mbajtës, 
- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 
- të rregullojë tornon sipas regjimit të përcaktuar, 
- të rregullojë sistemin ftohës, 
- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 
- të kryejë tornime të caktuara, 
- të kryejë heqjen e copës dhe thikës, 
- të bëjë matje dhe kontrolle të sakta gjatë tornimit, 
- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë tornimit. 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë për mësim praktik. 
- Punëtori makinash metalprerëse dhe torno. 
- Vegla pune, instrumente matëse dhe prerëse për tornim të cilësisë N7. 
- Gjysmëfabrikate të ndryshme për tornime të sipërfaqeve  cilindrike. 
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- Pankarta, makete, udhëzues, katalogje, rregullore, standarde, etj. 
- Vizatime dhe skica të detaleve tipike për tornime të sipërfaqeve cilindrike me cilësi N7. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- lexon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- shpjegon veçoritë e tornimeve, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- identifikon drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për tornim, 
- identifikon drejt instrumentet prerëse dhe matëse për tornim, 
- njehë regjimin e përpunimit, 
- përshkruan mënyrën e rregullimit të makinës tornuese sipas regjimit të përcaktuar, 
- identifikon sistemin ftohës, 
- përshkruan pozicionin e saktë të instrumentit kundrejt copës, 
- përshkruan heqjen e copës dhe thikës, 
- përshkruan llojet e matjeve dhe kontrolleve të sakta gjatë tornimit, 
- përshkruan rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë tornimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- analizon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- paraqet veçoritë e tornimeve, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për tornim, 
- përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për tornim, 
- vendosë dhe shtrëngon siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet ndihmese, 
- vendosë dhe shtrëngojë siç duhet thikën në mbajtës, 
- përcakton regjimin e përpunimit, 
- rregullon tornon sipas regjimit të përcaktuar, 
- rregullon sistemin ftohës, 
- pozicionon saktë instrumentin kundrejt copës, 
- kryen tornime të caktuara, 
- kryen heqjen e copës dhe thikës, 
- bënë matje dhe kontrolle të sakta gjatë tornimit, 
- respekton rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë tornimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë  
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit gjatë procesit të përpunimit me 

tornim 
- Përdorimi i standardeve për përpunim, matje, rregullave të sigurisë dhe të ruajtjes së 

mjedisit. 

 
 

RM4: Nxënësi realizon procese të përpunimit me frezim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të analizojë skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- të përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- të shpjegojë veçoritë e frezimeve, 
- të përcaktojë radhën e duhur të punës, 
- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për frezim, 
- të përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për frezim, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet 

ndihmese, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet frezin në mbajtës, 
- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 
- të rregullojë frezin sipas regjimit të përcaktuar, 
- të rregullojë sistemin ftohës, 
- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 
- të kryejë frezime të caktuara, 
- të kryejë heqjen e copës dhe frezit, 
- të bëjë matje dhe kontrolle të sakta gjatë frezimit, 
- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë frezimit. 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë për mësim praktik. 
- Punëtori makinash metalprerëse dhe freza. 
- Vegla pune, instrumente matëse dhe prerëse për frezim. 
- Gjysmëfabrikate të ndryshme për frezim. 
- Pankarta, makete, udhëzues, katalogje, rregullore, standarde, etj. 
- Vizatime dhe skica të detaleve tipike për frezim. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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- lexon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- shpjegon veçoritë e frezimeve, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- identifikon drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për frezim, 
- identifikon drejt instrumentet prerëse dhe matëse për frezim, 
- njehë regjimin e përpunimit, 
- përshkruan mënyrën e rregullimit të makinës frezuese sipas regjimit të përcaktuar, 
- identifikon sistemin ftohës, 
- përshkruan pozicionin e saktë të instrumentit kundrejt copës, 
- përshkruan heqjen e copës dhe frezit, 
- përshkruan llojet e matjeve dhe kontrolleve të sakta gjatë frezimit, 
- përshkruan rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë frezimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- analizon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- paraqet veçoritë e frezimeve, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për frezim, 
- përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për frezim, 
- vendosë dhe shtrëngon siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet ndihmese, 
- vendosë dhe shtrëngojë siç duhet frezin në mbajtës, 
- përcakton regjimin e përpunimit, 
- rregullon frezin sipas regjimit të përcaktuar, 
- rregullon sistemin ftohës, 
- pozicionon saktë instrumentin kundrejt copës, 
- kryen frezime të caktuara, 
- kryen heqjen e copës dhe frezit, 
- bënë matje dhe kontrolle të sakta gjatë frezimit, 
- respekton rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë frezimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë  
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrm. 
- Pyetje - përgjigje me gojëi. 
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- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit gjatë procesit të përpunimit me 

frezim 
- Përdorimi i standardeve për përpunim, matje, rregullave të sigurisë dhe të ruajtjes së 

mjedisit. 

 
 

RM5: Nxënësi realizon procese të përpunimit me retifikim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të analizojë skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- të përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- të shpjegojë veçoritë e retifikimit, 
- të përcaktojë radhën e duhur të punës, 
- të përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për retifikim, 
- të përzgjedhë drejt instrumentet për retifikim, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet 

ndihmese, 
- të vendosë dhe shtrëngojë siç duhet frezën në mbajtës, 
- të përcaktojë regjimin e përpunimit, 
- të rregullojë retifikën sipas regjimit të përcaktuar, 
- të rregullojë sistemin ftohës, 
- të pozicionojë saktë instrumentin kundrejt copës, 
- të kryejë retifikime të caktuara, 
- të kryejë heqjen e copës, 
- të bëjë matje dhe kontrolle të sakta gjatë retifikimit, 
- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë retifikimit. 

- Kushtet e nevojshme:  
- Klasë për mësim praktik. 
- Punëtori makinash metalprerëse dhe retifika. 
- Vegla pune, instrumente matëse dhe prerëse për retifikim. 
- Gjysmëfabrikate të ndryshme për retifikim. 
- Pankarta, makete, udhëzues, katalogje, rregullore, standarde, etj. 
- Vizatime dhe skica të detaleve tipike për retifikim. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- lexon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- shpjegon veçoritë e frezimeve, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- identifikon drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për retifikim, 
- identifikon drejt instrumentet matëse për retifikim, 
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- njehë regjimin e përpunimit, 
- përshkruan mënyrën e rregullimit të makinës retifikuese sipas regjimit të përcaktuar, 
- identifikon sistemin ftohës, 
- përshkruan pozicionin e saktë të instrumentit kundrejt copës, 
- përshkruan heqjen e copës, 
- përshkruan llojet e matjeve dhe kontrolleve të sakta gjatë retifikimit, 
- përshkruan rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë retifikimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- analizon skicën ose vizatimin e detalit që do të përpunohet, 
- përgatitë skicën e detalit (nëse kërkohet), 
- paraqet veçoritë e retifikimit, 
- përcakton radhën e duhur të punës, 
- përzgjedhë drejt gjysmëfabrikatin dhe veglat e punës për retifikim, 
- përzgjedhë drejt instrumentet prerëse dhe matëse për retifikim, 
- vendosë dhe shtrëngon siç duhet copën në kokën shtrënguese dhe pajisjet ndihmëse, 
- vendosë dhe shtrëngojë siç duhet instrumentin retifikues në mbajtës, 
- përcakton regjimin e përpunimit, 
- rregullon retifikën sipas regjimit të përcaktuar, 
- rregullon sistemin ftohës, 
- pozicionon saktë instrumentin kundrejt copës, 
- kryen retifikme të caktuara, 
- kryen heqjen e copës, 
- bënë matje dhe kontrolle të sakta gjatë retifikimit, 
- respekton rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë retifikimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të ketë të zhvilluar ndjenjën e saktësisë, të përpikërisë dhe të rregullsisë  
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrm. 
- Pyetje - përgjigje me gojëi. 
- Listë kontrolli të detyrave të realizuara. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
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- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit gjatë procesit të përpunimit me 
retifikim 

- Përdorimi i standardeve për përpunim, matje, rregullave të sigurisë dhe të ruajtjes së 
mjedisit. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“VIZATIM ME KOMPJUTER AutoCAD” 
 

Klasa 11 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Vizatim me kompjuter AutoCAD”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  dhe kryen veprime përgatitore  
RM2: Nxënësi realizon veprime themelore në 2D 
RM3: Nxënësi realizon veprime themelore në 3D 
RM4: Nxënësi kryen veprime të caktuara për punë në AutoCAD 
RM5: Nxënësi realizon kuotime dhe tekste në AutoCAD 
RM6:Nxënësi vizaton me AutoCAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës  
RM7:Nxënësi përgatit vizatimin për printim (plotim) 
 
 

 RM1: Nxënësi përshkruan rolin e AutoCAD-it  dhe kryen veprime përgatitore  
 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruaj rolin e AutoCAD-it në profesionin përkatës; 
- të dijë mënyrën e startimit të programit AutoCAD; 
- rregullon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 
- të përshkruaj rolin e njësive matëse ne AutoCAD; 
- t’i rregulloj njësitë matëse; 
- t’i identifikoj menytë dhe veglat në AutoCAD; 
- t’i rregulloj veglat e caktuara në AutoCAD. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjuterë të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

-  përshkruan rolin e AutoCAD-it në profesionin përkatës; 
- tregon mënyrën e startimit të programit AutoCAD; 
- identifikon hapësirën punuese në sistemin koordinativ; 
- përshkruan rolin e njësive matëse ne AutoCAD; 
- identifiko menytë dhe veglat në AutoCAD. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përgatitë kompjuterin dhe programin për startim; 
- starton programin AutoCAD; 
- përdorë urdhrat për tastaturën; 
- rregullon hapësirën AutoCAD ; 
- rregullon menytë dhe veglat në AutoCAD; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim. 
- pyetje - përgjigje me gojë, 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM2: Nxënësi realizon veprime themelore në 2D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- përshkruaj vijat dhe llojet e vijave; 
- përshkruaj llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- përshkruaj vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- përshkruaj siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, 

“fillet”, “chamfer” etj) 
- realizoj përmbledhjen e urdhrave. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
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- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogj për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

t’i njoh  vijat dhe llojet e vijave; 
- të dijë për llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- të përshkruan vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- të identifikoj siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, 

“fillet”, “chamfer” etj). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- vizaton vijat dhe llojet e vijave; 
- vizaton llojet e rrathëve e harqeve të ndryshme; 
- vizaton vija të thyera të llojeve të ndryshme; 
- përdor siç duhet komandat që kanë të bëjnë me modifikim (“trim”, “extend”, “fillet”, 

“chamfer” etj) 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim. 
- pyetje - përgjigje me gojë, 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 
 

RM3: Nxënësi realizon veprime themelore në 3D 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- identifikoj komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 
mund të kryhen në elemente; 

- tregoj vizatimin në formate të shumëllojshme; 
- përputh sistemin koordinativ dhe përcakton pikënisjen e sistemit koordinativ; 
- përkufizon elementet në vizatim; 
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- ruan vizatimet dhe bart në formate të ndryshme DXF, PDF etj. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- t’i identifikon komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 
mund të kryhen në elemente; 

-  të njoh mënyrën e zhvendosjes së sistemit koordinativ dhe përcaktimin e pikënisjes se 
sistemit koordinativ; 

- t’i dalloj vizatimet e elementeve  gjeometrik ne 3D;  
- të njoh mënyrën e ruajtjes së vizatimit dhe bartjen në formate të ndryshme DXF PDF 

etj. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- të përdor komandat themelore për vizatimin gjeometrik 3D, si dhe modifikimet që 

mund të kryhen në elemente; 
- të përgatit vizatimin në formate të shumëllojshme; 
- të bëjë zhvendosjen e sistemit koordinativ dhe përcaktimin i pikënisjes se sistemit 

koordinativ; 
- të kryej vizatime të elementeve  gjeometrik ne 3D;  
- të modifikoj elemente  gjeometrike ne 3D; 
- të ruaj  vizatimin dhe të bëjë bartjen në formate të ndryshme  DXF,  PDF etj. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
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RM4: Nxënësi kryen veprime të caktuara për punë në AutoCAD 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- të përshkruaj më mënyrën e krijimit të vizatimeve të reja me anë të shabllonëve të 
ndryshme; 

- tregojë kuptimin e “layer”-it (shtresës); 
- përshkruajë statusin e “layer”-it; 
- përshkruan përmbajtjen e bllokut.  
- përshkruan “Insert”-imi i bllokut. 
- tregoj rëndësinë urdhrit “Hatching”. 
- përshkruan editimin e “Hatch Pattern”. 
- të përshkruaj matjet e distancave; 
- të përshkruaj matjet të sakta të sipërfaqeve. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dij për mënyrën e krijimit të vizatimeve të reja me anë të shabllonave të ndryshme; 
- të dij për krijimin  e “layer”-it (shtresës); 
- të përshkruajë statusin e “layer”-it; 
- të dij për mënyrën e krijimit të bllokut.  
- të përshkrua mënyrën e “Insert”-imit të bllokut. 
- të tregoj rëndësinë urdhrit “Hatching”. 
- të përshkruan editimin e “Hatch Pattern”. 
- të identifikoj mënyrën e matjes së distancave; 
- të përshkruaj matjet e distancave; 
- të përshkruaj matjet të sakta të sipërfaqeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- krijon vizatime të reja me anë të shablloneve të ndryshme; 
- krijon e “layer”-a (shtresës); 
- krijon blloqe të ndryshme varësisht nga lloji i detalit.  
- zbaton mënyrën e “Insert”-imit të bllokut. 
- bënë mbushjen e vizatimeve të ndryshme me urdhrin “Hatching”. 
- zbaton editimin e “Hatch Pattern”. 
- bënë e matjes së distancave; 
- bënë e matjes së e sipërfaqeve; 
- bëjë vet-kontrollin gjatë krijimit dhe marrjes së informatave për vizatimin. 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM5: Nxënësi realizon kuotime dhe tekste në AutoCAD 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- shpjegojë konceptin e kuotimeve; 
- përshkruan dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- përdorë siç duhet urdhrat e tjera për kuotimet; 
- përshkruan siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- përzgjedh llojin e duhur të kuotimit; 
- bëj përmbledhjen e urdhrave; 
- bëj vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të shpjegojë konceptin e kuotimeve; 
- të përshkruaj dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- përshkruan siç duhet urdhrat e tjera për kuotimet; 
- përshkruan siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- identifikon llojin e duhur të kuotimit; 
- bëj përmbledhjen e urdhrave; 
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- bëj vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- identifikon komandat për kuotim; 
- përdor dimensionet shumëtipëshe në vizatime të ndryshme; 
- zbaton siç duhet urdhrat e tjera për kuotimet; 
- zbaton siç duhet udhëzuesit themelorë për kuotimet; 
- përdor llojet e kuotimit; 
- bënë vet-kontrollin gjatë vizatimit të kuotimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM6: Nxënësi vizaton me AutoCAD një objekt që lidhet me profesionin përkatës  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- konceptojë një projekt ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- realizoj analizimin e projektit ose objektit që do të vizatohet; 
- përshkruan urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- realizoj vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizoj vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- identifikon  projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- të dij të analizoj  projektin ose objektin që do të vizatohet; 
- të përshkruaj urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- të realizoj vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizoj vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- identifikon  projektin ose përzgjedhë një objekt nga profesioni përkatës; 
- analizon  projektin ose objektin që do të vizatohet; 
- përdor urdhrat e duhura për vizatimin e projektit ose objekti të përzgjedhur; 
- realizon vizatimin e projektit ose objektit në përputhje me kërkesat dhe standardet 

teknike specifike për profesionin përkatës; 
- realizon vet-kontrollin gjatë vizatimit të projektit ose objektit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

 

RM7: Nxënësi përgatit vizatimin për printim (plotim) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- përshkruan procesin e shtypjes; 
- identifikon pajisjen për shtypje (plotim); 
- përshkruan krijimin “layout”-eve përkatëse; 
- përshkruan përdorimin e “floating viewports”; 
- përshkruan përdorimin e urdhrit “plot”; 
- përshkruan rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- përshkruan mënyrën e rregullimit të përpjesës për shtypje; 
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- realizoj vet-kontrollin gjatë përgatitjes për shtypje dhe realizimit të shtypjes. 

Kushtet e nevojshme:  
- mjedisi (klasa) për punë me kompjutera; 
- kompjutera të pajisur me programin AutoCAD; 
- pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve; 
- materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj.; 
- udhëzues dhe katalogje për punën me kompjuterat dhe programin AutoCAD; 
- modele vizatimesh të ndryshme; 
- objekte të ndryshme që do të vizatohen. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dijë për procesin e shtypjes; 
- të identifikon pajisjen për shtypje (plotim); 
- të përshkruan krijimin “layout”-eve përkatëse; 
- të përshkruan përdorimin e “floating viewports”; 
- të përshkruan përdorimin e urdhërit “plot”; 
- të dijë për rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- të dijë për mënyrën e rregullimit të përpjesës për shtypje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- të instaloj pajisjen për shtypje (plotim); 
- të krijoj “layout”-ta përkatëse; 
- të përdor “floating viewports”; 
- bënë rregullimin e duhur të pamjes së fletës për shtypje; 
- bënë rregullimin e duhur të përpjesës për shtypje; 
- realizon  procesin e shtypjes; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja; 
- mbledh dhe përpunon  informata; 
- të menduarit logjik; 
- shkathtësi në zgjidhjen e problemeve; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT 
 

                                              “BAZAT E AUTOMATIZIMIT ” 
      Klasa 11 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave CNC/ Operatore e makinave CNC 
Vlera e Kredive të Modulit:  3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e automatizimit”, klasa 11: 
 
RM1: Nxënësi shpjegon konceptin e sistemeve teknike dhe parimet bazë të automatizimit;  
RM2: Nxënësi përshkruan strukturën e sistemeve të kontrollit dhe rregullimit; 
RM3: Nxënësi realizon sisteme të ndryshme me zbatimin e komponentëve të caktuara dhe 
           përdorimin e tyre në qarqet tipike të kontrollit dhe rregullimit;  
RM4: Nxënësi shpjegon parimet bazë të funksionimit dhe zbatimit të robotëve në MMP  
 
 

RM1: Nxënësi shpjegon konceptin e sistemeve teknike dhe parimet bazë të automatizimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

– Shpjegon nocionin për sistemet teknike;  
– Dallon llojet e sistemeve teknike;               
– Njeh madhësitë hyrëse dhe dalëse;             
– Dalloj objektet dhe çrregullimet; 
– Shpjegon qarqet e  kontrollit dhe rregullimit, karakteristikat e tyre; 
– Shpjegon lidhjet themelore të sistemeve (rendore, paralele, kthyese); 
– Përshkruan funksionin e lidhjeve të ndryshme; 
– Paraqet lidhjet e ndryshme përmes bllok diagrameve ekuivalente; 
– Përshkruaj llojet e sistemeve të udhëheqjes automatike dhe përparësitë e tyre;    
– Shpjegoj konceptet themelore të automatizimit dhe rregullimit;   

Kushtet e nevojshme:  
– Klasë mësimore, 
– Projektor,  
– Kompjuter, 
– Materiale të shkruara, 
– Makete, katalogë, skema të sistemeve teknike, 
– Mjete dhe materiale vizualizuese. 
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        Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
– Shpjegimi i nocionit për sistemet teknike;  
– Përshkrimi i llojeve të sistemeve teknike;               
– Njohja e madhësive hyrëse dhe dalëse;             
– Dallimi objektet dhe çrregullimet; 
– Përshkrimi i qarqeve të kontrollit dhe rregullimit, karakteristikat e tyre; 
– Shpjegimi i lidhjeve themelore të sistemeve (rendore, paralele, kthyese); 
– Përshkrimi i funksionit të lidhjeve të ndryshme; 
– Paraqitja e lidhjeve të ndryshme përmes bllok diagrameve ekuivalente;        
– Përshkrimi i llojeve të sistemeve të udhëheqjes automatike dhe përparësive të tyre;    
– Shpjegimi i konceptet themelore të automatizimit dhe rregullimit;  

        Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
– Tregimi i nocionit për sistemet teknike;  
– Shpjegimi i llojeve të sistemeve teknike;               
– Dallimi i madhësive hyrëse dhe dalëse;             
– Dallimi i objekteve dhe çrregullimeve; 
– Përshkrimi i qarqeve të kontrollit dhe rregullimit, karakteristikat e tyre; 
– Shpjegimi i lidhjeve themelore të sistemeve (rendore, paralele, kthyese); 
– Shpjegimi i funksionit të lidhjeve të ndryshme; 
– Paraqitja e lidhjeve të ndryshme përmes bllok diagrameve ekuivalente;        
– Dallimi i llojeve të sistemeve të udhëheqjes automatike dhe përparësive të tyre;    
– Kuptimi  i koncepteve themelore të automatizimit dhe rregullimit; 

        Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
– Komunikimi, 
– Bashkëpunimi, 
– Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
– Mbledh dhe përpunon  informata, 
– Të menduarit logjik, 
– Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
– Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
– Punë në grup 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

      Metodat e Vlerësimit:  
– Pyetje - përgjigje me shkrim. 
– Pyetje - përgjigje me gojë 

        Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
– Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 
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– Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM2: Nxënësi përshkruan strukturën e sistemeve të kontrollit dhe rregullimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të : 

– Shpjegoj madhësitë e sistemeve të rregullimit;   
– Shpjegoj rëndësinë e sinjaleve në automatizim; 
– Tregoj llojet e sinjaleve ( analoge, binare dhe digjitale); 
– Tregoj zbatimin e llojeve të ndryshme të sinjaleve;            
– Përshkruaj strukturën e sistemeve të rregullimit;            
– Tregoj llojet e komponentëve përbërëse të sistemeve (rregullatorët, dhënësit, 

elementet; matëse, përforcuesit, shndërruesit, krahasuesit, elementet korktuese, 
elementet ekzekutive);                             

– Përshkruaj karakteristikat e veprimit të komponentëve përbërëse;  
– Tregoj shembujt e thjesht të udhëheqjes dhe rregullimit;                    

       Kushtet e nevojshme:  
– Klasë mësimore, 
– Projektor,  
– Kompjuter, 
– Materiale të shkruara, 
– Maket, katalogë, skema të sistemeve teknike, 
– Mjete dhe materiale vizualizuese. 

       Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
– Shpjegimi i madhësive të sistemeve të rregullimit;   
– Shpjegimi i rëndësinë së sinjaleve në automatizim; 
– Shpjegimi i llojeve të sinjaleve ( analoge, binare dhe digjitale); 
– Përshkruaj strukturën e sistemeve të rregullimit;            
– Përshkruaj karakteristikat e veprimit të komponeneteve përbërëse;  
– Përshkrimi i kontrollit automatik, manual, praninë e konturit te mbyllur, rrjedhjen dhe 

shndërrimin e sinjalit ne te; 
– Përshkrimi i kontrollit automatik dhe ndërtimin e konturit të mbyllur; 
– Shpjegimi i elementeve përbërëse të skemës se mbyllur te kontrollit automatik; 

       Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
– Zbatimi i llojeve të ndryshme të sinjaleve;            
– Tregimi i shembujve të thjesht të udhëheqjes dhe rregullimit;  
– Përzgjedhja e komponenteve përbërëse të sistemeve (rregullatorët, dhënësit, 

elementet matëse, përforcuesit, shndërruesit, krahasuesit, elementet korktuese, 
elementet ekzekutive); 

– Zbatimi i komponenteve përbërëse të sistemeve për realizmin e sistemeve të thjeshta 
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të rregullimit;                             
– Tregimi i kontrollit automatik dhe manual në qarkut të mbyllur, rrjedhën dhe 

shndërrimin e sinjalit ne të; 

        Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
– Komunikimi, 
– Bashkëpunimi, 
– Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
– Mbledh dhe përpunon  informata, 
– Të menduarit logjik, 
– Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
– Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
– Punë në grup 

      Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
– Pyetje - përgjigje me shkrim, 
– Pyetje - përgjigje me gojë. 

– Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
– Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

– Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

RM3: Nxënësi realizon sisteme të thjeshta me zbatimin e komponenteve të caktuara dhe 
përdorimin e tyre në qarqet tipike të kontrollit dhe rregullimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

 Njeh sistemet pneumatike dhe elektropneumatike të kontrollit (udhëheqjes, 
dirigjimit); 

 Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta pneumatike dhe 
elektropneumatike; 

 Përshkruan elementet dhe sistemet e kontrollit  hidraulik dhe elektrohidraulik 
– Përshkruaj  skemat bazë të funksionimit të rregullimit të: shpejtësisë, temperaturës, 

nivelit, prurjes, lëvizjes së suportit të makinës, shtrëngimit etj.; 
– Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta të kontrollit hidraulik dhe 

elektrohidraulik; 
– Tregimi i shembujve të sistemeve të udhëheqjes automatike në MMP (lëvizja e 

suportit, shtrëngimi në pajisjen shtrënguese etj,. 
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         Kushtet e nevojshme:  
– Klasë mësimore, 
– Projektor,  
– Kompjuter, 
– Materiale të shkruara, 
– Maket, katalogë, skema të sistemeve teknike, 
– Mjete dhe materiale vizualizuese. 

        Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
– Njeh sistemet pneumatike dhe elektropneumatike të kontrollit (udhëheqjes, 

dirigjimit); 
– Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta pneumatike dhe 

elektropneumatike; 
– Përshkruan elementet dhe sistemet e kontrollit  hidraulik dhe elektrohidraulik 
– Përshkruaj  skemat bazë të funksionimit të rregullimit të: shpejtësisë, temperaturës, 

nivelit, prurjes, lëvizjes së suportit të makinës, shtrëngimit etj.; 
– Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta të kontrollit hidraulik dhe 

elektrohidraulik; 
– Tregimi i shembujve të sistemeve të udhëheqjes automatike në MMP (lëvizja e 

suportit, shtrëngimi në pajisjen shtrënguese etj,. 

        Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
– Njeh sistemet pneumatike dhe elektropneumatike të kontrollit (udhëheqjes, 

dirigjimit); 
– Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta pneumatike dhe 

elektropneumatike; 
– Përshkruan elementet dhe sistemet e kontrollit  hidraulik dhe elektrohidraulik 
– Përshkruaj  skemat bazë të funksionimit të rregullimit të: shpejtësisë, temperaturës, 

nivelit, prurjes, lëvizjes së suportit të makinës, shtrëngimit etj.; 
– Monton në mënyrë të pavarur sisteme të thjeshta të kontrollit hidraulik dhe 

elektrohidraulik; 
– Tregimi i shembujve të sistemeve të udhëheqjes automatike në MMP (lëvizja e 

suportit, shtrëngimi në pajisjen shtrënguese etj,. 

        Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
– Komunikimi, 
– Bashkëpunimi, 
– Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
– Mbledh dhe përpunon  informata, 
– Të menduarit logjik, 
– Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
– Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
– Punë në grup 

       Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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       Metodat e Vlerësimit: 
– Pyetje - përgjigje me shkrim. 
– Pyetje - përgjigje me gojë 

        Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
– Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

– Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM4: Nxënësi shpjegon parimet bazë të funksionimit dhe zbatimit të robotëve në MMP  
 

     Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

– Shpjegoj llojet dhe ndarjen e robotëve 
– Shpjegoj ndërtimin e robotëve 
– Kuptoj parimin e punës së robotëve 
– Shpjegoj zbatimin e robotëve – shembuj të thjeshtë të programimit të robotëve për 

bartjen e materialit  (shërbimin e makinave MP me material)  

        Kushtet e nevojshme:  
– Klasë mësimore, 
– Projektor,  
– Kompjuter, 
– Materiale të shkruara, 
– Makete, katalogë, skema të sistemeve teknike, 
– Mjete dhe materiale vizualizuese. 

        Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
– Shpjegimi i llojeve dhe ndarjes së robotëve 
– Përshkrimi i  skemave bazë të ndërtimi t të robotëve 
– Shpjegimi  i parimit të punës së robotëve 
– Përshkrimi  i zbatimit të robotëve – shembuj të thjeshtë të programimit të robotëve 

për bartjen e materialit  (shërbimin e makinave me material) 

        Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Tregimi i llojeve dhe ndarjes së robotëve 

 Tregimi i skemave bazë të ndërtimit të robotëve 

 Kuptimi i prarimit të punës së robotëve 

 Tregimi i zbatimit të robotëve – shembuj të thjeshtë të programimit të robotëve për 
bartjen e materialit  (shërbimin e makinave me material)  
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        Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
– Komunikimi, 
– Bashkëpunimi, 
– Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
– Mbledh dhe përpunon  informata, 
– Të menduarit logjik, 
– Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
– Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
– Punë në grup 

      Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

       Metodat e Vlerësimit: 
– Pyetje - përgjigje me shkrim. 
– Pyetje - përgjigje me gojë 

       Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
– Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik. 

– Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
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KLASA 12 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“INFORMATIKË dhe PROGRAMIM” 
Klasa 12 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 

Vlera e Kredive të Modulit: 3.2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Informatikë dhe programim”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi kupton programimin dhe gjuhët e programimit; 

RM2: Nxënësi shpjegon elementet e gjuhës programuese C++; 

RM3: Nxënësi përdor leximin dhe shtypjen për hartimin e programit; 

RM4: Nxënësi përdor degëzimet dhe unazat për hartimin e programit; 

RM5: Nxënësi shfrytëzon bazat e programimit të orientuar në objekte; 

 

RM1: Nxënësi kupton programimin dhe gjuhët e programimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton programin dhe programimin; 

 Klasifikon gjuhët programuese; 

 Përshkruan vetitë themelore të gjuhëve të ulëta dhe të larta programore; 

 Shpjegon paradigmat e programit; 

 Kupton përkthyesit e programit; 

 Kupton linkimin e programit; 

 Tregon rrethinat e integruar për programim (krijimi, përkthimi dhe realizimi i programit); 

 Vizaton skemën për zhvillimin e një programi; 

 Tregon fazat e procesit të programimit (Program writing, Program compiling, Program 
running, Program debugging); 

Kushtet e nevojshme:  
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 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon sistemin kompjuterik; 

 Kupton programin dhe programimin; 

 Klasifikon gjuhët programuese; 

 Përshkruan vetitë themelore të gjuhëve të ulëta dhe të larta programore; 

 Krahason gjuhët e ulëta dhe të larta programore; 

 Shpjegon paradigmat e programit; 

 Numëron fazat e procesit të programimit; 

 Kupton përkthyesit e programit; 

 Kupton linkimin e programit; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Tregon rrethinat e integruar për programim (krijimi, përkthimi dhe realizimi i programit); 

 Vizaton skemën për zhvillimin e një programi; 

 Tregon fazat e procesit të programimit (Program writing, Program compiling, Program 
running, Program debugging);  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
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 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinim i pyetjeve me përgjigje të përputhshme, me përgjigje të 
shumëfishtë ose me përgjigje të shkurtër. 

 Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të ndajnë dhe të kuptojnë 
përdorimin dhe rëndësinë e gjuhëve programuese, të paraqesin paradigmat e programit, 
të përcaktojnë qartë dhe mirë problemin për sa i përket asaj që merr në hyrje (input) 
dhe asaj që jep në dalje (output), të formulojnë zgjidhjen në mënyrë më efektive, të 
vizatojnë algoritmin për zgjedhjen e problemit, të vizatojnë skemën me fazat e procesit 
të programimit etj. 
 

 
 

RM2: Nxënësi shpjegon elementet e gjuhës programuese C++ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Klasifikon elementet themelore te gjuhës programore; 

 Shpjegon pjesët e ngulitura te gjuhës programore; 

 Kupton identifikatorët (emrat), variablat (ndryshoret), konstantet , komentet, 
operatorët, pointerët dhe të dhënat standarde  

 Shpjegon rregullat e përdorimit të elementeve themelore të gjuhës programuese C++ 

 Përshkruan strukturën e programit ne С++ ; 

 Ndërton një program të thjeshtë në gjuhën programuese C++ 

 Përdor operator dhe shprehje për realizimin e programit; 

 Shfrytëzon specifikime plotësuese te gjuhës programore С++; 

 Demonstron programimin e një detyre duke shfrytëzuar elementet dhe strukturën e 
programit C++; 

 Demonstron ekzekutimin e programit; 

 Demonstron gjetjen dhe përmirësimin e gabimeve  (debagirimi) 

Kushtet e nevojshme:  
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 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Klasifikon elementet themelore te gjuhës programore; 

 Shpjegon pjesët e ngulitura te gjuhës programore; 

 Kupton identifikatorët (emrat), variablat (ndryshoret), konstantet , komentet, 
operatorët, pointerët dhe të dhënat standarde; 

 Numëron të dhënat që përdoren në programin C++; 

 Klasifikon operatorët që shfrytëzohen në gjuhën C++; 

 Shpjegon zbrazëtirat brenda programit; 

 Shpjegon rregullat e përdorimit të elementeve themelore të gjuhës programuese C++ 

 Përshkruan strukturën e programit ne С++ ; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdor operator dhe shprehje për realizimin e programit; 

 Shfrytëzon specifikime plotësuese te gjuhës programore С++; 

 Demonstron programimin e një detyre duke shfrytëzuar elementet dhe strukturën e 
programit C++; 

 Demonstron ekzekutimin e programit; 

 Demonstron gjetjen dhe përmirësimin e gabimeve (debagirimi) programit C++; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 
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 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta.  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë detyra të ndryshme me kompjuterë. 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që të përdorë elementet 
themelore të gjuhës programuese C++; tregon deklarimin e disa variablave, shfrytëzon 
operator dhe komente të ndryshme, përdorë elemente të gjuhës programuese për 
programimin e detyrave e detyrave, bën ekzekutimin e programit, gjen dhe përmirëson 
gabimet në program etj.  
 

 
 

RM3: Nxënësi përdor leximin dhe shtypjen për hartimin e programit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e zakonshme; 

 Shfrytëzon komandat cin dhe cout për lexim dhe shtypje; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e vektorëve dhe matricave; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e vektorëve dhe matricave; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Përdorë shtypjen e kushtëzuar; 

 Demonstron leximin dhe shtypjen e vektorëve, matricave dhe teksteve; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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 Shpjegon leximin dhe shtypjen e zakonshme; 

 Përshkruan leximin me komanda të veçanta dhe leximin me vetëm një komandë; 

 Shpjegon shtypjen në një hapësirë të caktuar dhe vendosjen e titullit; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e vektorëve; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e matricave; 

 Shpjegon leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Kupton përcaktimin e gjatësisë së tekstit që lexohet; 

 Shpjegon leximin e fjalive dhe komplet rreshtit; 

 Kupton shtypjen me format dhe precizitet të caktuar; 

 Shpjegon shtypjen e kushtëzuar; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon komandat cin dhe cout për lexim dhe shtypje; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e vektorëve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e matricave; 

 Shfrytëzon komanda për leximin dhe shtypjen e teksteve; 

 Shfrytëzon komanda për leximin fjalive dhe komplet rreshtit; 

 Përdorë shtypjen e kushtëzuar; 

 Demonstron leximin dhe shtypjen e vektorëve, matricave dhe teksteve; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 

 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
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 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit që ta demonstroj leximin dhe 
shtypjen e zakonshme, vektorëve, matricave, teksteve, të bëj leximin dhe shtypjen e 
kushtëzuar etj. 

 
 
 

RM4: Nxënësi përdor degëzimet dhe unazat për hartimin e programit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Kupton degëzimet (kushtet); 

 Numëron llojet e degëzimeve; 

 Shpjegon komandat për degëzim (if, switch, dhe GoTo); 

 Krahason komandat if dhe switch; 

 Përdor kombinimin e komandave if dhe switch me GoTo 

 Demonstron hartimin e programit për degëzim të shumëfishtë dhe kapërcim pa kusht. 

 Kupton unazat (ciklet); 

 Shpjegon unazat For, While dhe Do While; 

 Shpjegon unazat e ndërthurura; 

 Shfrytëzon ndërprerjen e unazës (Break ) dhe vazhdimin e unazës (Continue); 

 Përdorë komandën GoTo për dalje nga unaza; 

 Dallon dhe përdorë unazat për përsëritjen e urdhrave; 

 Përdorë komandat për kapërcimin brenda unazës; 

 Shpjegon definimin dhe thirrjen e funksioneve; 

 Përshkruan vektorët në nënprograme; 

 Demonstron unazat për hartimin e programit; 

 Demonstron programimin e detyrave nga profesioni; 
 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 

 Qasja në internet etj. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Kupton degëzimet (kushtet); 

 Numëron llojet e degëzimeve; 

 Shpjegon komandat për degëzim (if, switch, dhe GoTo); 

 Krahason komandat if dhe switch; 

 Kupton unazat (ciklet); 

 Shpjegon unazat For, While dhe Do While; 

 Shpjegon unazat e ndërthurura; 

 Shpjegon definimin dhe thirrjen e funksioneve; 

 Përshkruan vektorët në nënprograme; 
 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Përdor kombinimin e komandave if dhe switch me GoTo 

 Demonstron hartimin e programit për degëzim të shumëfishtë dhe kapërcim pa kusht. 

 Shfrytëzon ndërprerjen e unazës (Break ) dhe vazhdimin e unazës (Continue); 

 Përdorë komandën GoTo për dalje nga unaza; 

 Dallon dhe përdorë unazat për përsëritjen e urdhrave; 

 Përdorë komandat për kapërcimin brenda unazës; 

 Shfrytëzon llogaritje brenda funksionit; 

 Shfrytëzon llogaritjet me vektorë; 

 Demonstron unazat për hartimin e programit; 

 Demonstron programimin e detyrave nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 
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 Teknika e vrojtimit 
 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta, 
zgjedhje të detyrave të ndryshme etj.  

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 

  Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit ne hartimin e programit duke 
përdorur degëzimet dhe unazat. 

 

RM5: Nxënësi shfrytëzon bazat e programimit të orientuar në objekte 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

 Përkufizon idetë themelore të orientimit në objekte; 

 Shpjegon numërimet; 

 Kupton degëzimin përmes vlerave të numëruara; 

 Shfrytëzon  llogaritje me vlera të numëruara; 

 Shpjegon strukturat dhe definimin e strukturave; 

 Shpjegon deklarimin e strukturave; 

 Shfrytëzon llogaritje me variablat e strukturës; 

 Përshkruan klasat dhe objektet; 

 Shpjegon definimin e klasave dhe deklarimin e objekteve; 

 Demonstron formën e përgjithshme të klasave; 

 Shfrytëzon krijimin e metodave brenda klasës; 

 Përdorë llogaritjet me variablat e klasës; 

 Demonstron krijimin e objekteve dhe punën me objekte: 

 Kupton dhe deklaron pointerët; 

 Shpjegon referencat dhe fajllat; 

 Demonstron zgjedhjen e detyrave duke përdorë programimin e orientuar në objekte; 

 Demonstron programimin e detyra të ndryshme nga profesioni; 

Kushtet e nevojshme:  

 Kabineti me kompjuterë; 

 Tabela; 

 Projektori me transparente 

 Materiale të nevojshme (materiale të shkruara, katalog, udhëzues etj.) 

 Listat e të dhënave 

 Materiale konkretizimi 
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 Qasja në internet etj. 
 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

 Përkufizon idetë themelore të orientimit në objekte; 

 Shpjegon numërimet; 

 Kupton degëzimin përmes vlerave të numëruara; 

 Shpjegon strukturat dhe definimin e strukturave; 

 Shpjegon deklarimin e strukturave; 

 Përshkruan klasat dhe objektet; 

 Shpjegon definimin e klasave dhe deklarimin e objekteve; 

 Kupton dhe deklaron pointerët; 

 Shpjegon referencat dhe fajllat; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

 Shfrytëzon  llogaritje me vlera të numëruara; 

 Shfrytëzon llogaritje me variablat e strukturës; 

 Demonstron formën e përgjithshme të klasave; 

 Shfrytëzon krijimin e metodave brenda klasës; 

 Përdorë llogaritjet me variablat e klasës; 

 Demonstron krijimin e objekteve dhe punën me objekte: 

 Demonstron zgjedhjen e detyrave duke përdorë programimin e orientuar në objekte; 

 Demonstron programimin e detyra të ndryshme nga profesioni; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

 Komunikimi, 

 Bashkëpunimi, 

 Diskutim 

 Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

 Mbledh dhe përpunon  informata, 

 Të menduarit logjik, 

 Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 

 Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

 Punë në grup. 

 Punë në dyshe  

 Punë individuale etj. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

 Pyetje - përgjigje me shkrim. 

 Pyetje - përgjigje me gojë, 

 Listë kontrolli. 

 Informata kthyese 
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 Teknika e vrojtimit 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

 Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 
shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit. 

 Testi me shkrim, kombinimi i përgjigjeve të përputhshme, zgjidhjeve të shumëfishta dhe 
përpilimin e detyrave të ndryshme; 

  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
 Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësinë e nxënësit në programimin e detyrave nga 
profesioni duke përdorur programimin e orientuar në objekte. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“Pneumatikë dhe Hidraulikë ” 
Klasa 12 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
Vlera e Kredive të Modulit:  6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Pneumatikë dhe Hidraulikë”, klasa XII: 
RM1: Nxënësi  përshkruan parimet e hidropneumatikës    
RM 2: Nxënësi instalon elementet e sistemit pneumatik dhe hidraulik për orientim, 
shpërndarje, për rregullimin e presionit dhe prurjes të fluidit punues – shpërndarësit dhe 
valvulat                                                                                     
RM 3: Nxënësi instalon elementet ekzekutive të sistemit pneumatik dhe hidraulik– Motorët  
pneumatik dhe hidraulik   
RM 4: Nxënësi përshkruan burimet e energjisë të sistemit pneumatik dhe hidraulik – 
Kompresorët dhe Pompat                                                                                                           
RM 5: Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët pneumatik dhe hidraulik. 
           

RM1: Nxënësi  përshkruan parimet e hidropneumatikës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- tregojë rëndësinë e mekanikës së fluideve; 
- tregojë vetitë fizike të gazeve; 
- tregojë vetitë fizike të lëngjeve; 
- përshkruajë sistemet pneumatike; 
- përshkruajë sistemet hidraulike; 
- tregojë rëndësinë e hidropneumatikës; 
- zbaton rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Tregimi i rëndësisë se mekanikës së fluideve; 
- Tregimi i vetive fizike të gazeve; 
- Tregimi i vetive fizike të lëngjeve; 
- Përshkrimi i sistemeve pneumatike; 
- Përshkrimi i sistemeve hidraulike; 
- shpjegimi i rëndësisë se hidropneumatikës;. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i vetive fizike të gazeve; 
- Dallimi i sistemeve pneumatike; 
- Përcaktimi i vetive fizike të lëngjeve; 
- Dallimi i sistemeve hidraulike; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 2: Nxënësi instalon elementet e sistemit pneumatik dhe hidraulik për orientim, 
shpërndarje, për rregullimin e presionit dhe prurjes të fluidit punues – shpërndarësit dhe 
valvulat                                                                                      

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj  shpërndarësit pneumatik dhe hidraulik; 
- renditë klasifikimin e shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara skematike të shpërndarësve pneumatik dhe 

hidraulik me anën e simboleve standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

pneumatik dhe hidraulik në sistemeve pneumatike dhe hidraulike; 
- përshkruaj  valvolat e sistemeve pneumatike dhe hidraulike; 
- renditë klasifikimin e valvolave të sistemeve pneumatike dhe hidraulike; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara te  valvolave të sistemit pneumatik dhe hidraulik 

me anën e simboleve standarde; 
- përshkruaj  ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e valvolave  në  

sistemin pneumatik dhe hidraulik; 
- zbaton rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore.  

- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese, shpërndarës te fluidit. 
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Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i  shpërndarësit pneumatik dhe hidraulik; 
- Klasifikimin i  shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik; 
- Interpretimi i  shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi  i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes dhe aktivizimit të shpërndarësve 

pneumatik dhe hidraulik në  sisteme pneumatike dhe hidraulike; 
- përshkrimi  valvolave  ne sistemit pneumatik dhe hidraulik; 
- klasifikimi i valvolave të sistemit pneumatik dhe hidraulik; 
- tregimi i paraqitjes se thjeshtësuara te  valvolave të sistemit pneumatik dhe hidraulik me 

anën e simboleve standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes dhe funksionimin e valvolave  në  

sistemin pneumatik dhe hidraulik; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhja e shpërndarësit pneumatik dhe hidraulik; 
- Përdorimi  i  shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik; 
- Përzgjedhja e shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik me anën e simboleve standarde; 
- Lidhja  dhe aktivizimi i shpërndarësve pneumatik dhe hidraulik në  sisteme pneumatike 

dhe hidraulike; 
- Tregimi  i valvolave ne sistemin pneumatik dhe hidraulik; 
- Përdorimi i valvolave të sistemit pneumatik dhe hidraulik; 
- Përzgjedhja e  valvolave të sistemit pneumatik dhe hidraulik me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja e valvolave  në  sistemin pneumatik dhe hidraulik; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë 

 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 
 

RM 3: Nxënësi instalon elementet ekzekutive të sistemit pneumatik dhe hidraulik– Motorët  
pneumatik dhe hidraulik    

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- përshkruaj motorët pneumatik dhe hidraulik; 
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- renditë klasifikimin e motorëve pneumatik dhe hidraulik; 
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të motorëve pneumatik dhe hidraulik  me anën e 

simboleve standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e motorëve 

pneumatik dhe hidraulik në  sistemin pneumatik dhe hidraulik; 
- zbaton rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te motorëve pneumatikë dhe hidraulik . 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i motorëve pneumatik dhe hidraulik; 
- klasifikimi e motorëve pneumatik dhe hidraulik; 
- interpretimi i paraqitje se thjeshtësuara të motorëve pneumatik dhe hidraulik  me anën e 

simboleve standarde; 
- përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës e lidhjes dhe funksionimit te motorëve 

pneumatik dhe hidraulik në sistem pneumatik dhe hidraulik; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- përzgjedhja e motorëve pneumatik dhe hidraulik; 
- përdorimi i motorëve pneumatik dhe hidraulik; 
- përzgjedhja e motorëve pneumatik dhe hidraulik  me anën e simboleve standarde; 
- lidhja dhe funksionalizimi i motorëve pneumatik dhe hidraulik në sistem pneumatik dhe 

hidraulik; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

 

RM 4: Nxënësi përshkruan burimet e energjisë të sistemit pneumatikë dhe hidraulike – 

Kompresorët dhe Pompat 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 
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- përshkruan kompresorët, 
- përshkruan procesin e komprimimit të gazit, 
- tregon llojet e kompresorëve, 
- përshkruan stacionet pneumatike (enët nën presion, tharësit e ajrit, rrjeti i shpërndarjes 

së ajrit të komprimuar, tubacionet dhe elementet lidhëse), 
- përshkruaj pompat hidraulike, 
- renditë klasifikimin e pompave,  
- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të pompave  me anën e simboleve standarde; 
- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes dhe funksionimin e pompave në  

sistem hidraulik; 
- zbaton rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë me forma te ndryshme te kompresorëve dhe pompave hidraulike. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkrimi i kompresorëve, 
- Përshkrimi i procesit të komprimimit të gazit, 
- Klasifikimi i kompresorëve, 
- Interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të stacioneve kompresorike  me anën e simboleve 

standarde, 
- Përshkrimi i pompave hidraulike; 
- Klasifikimi  i pompave;  
- Interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të pompave  me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi i ndërtimin konstruktiv  , mënyrën e lidhjes  dhe funksionimin e pompave në  

sistem hidraulik; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përzgjedhë kompresorët, 
- Realizon lidhjen e elementeve në stacionet kompresorike, 
- Realizon procesin e komprimimit të gazit, 
- Përdorë kompresorët sipas kërkesave, 
- Përzgjedhja e pompave hidraulike; 
- Përdorimi  e pompave hidraulike;  
- Paraqitja skematike e kompresorëve dhe pompave  me anën e simboleve standarde; 
- lidhja  dhe funksionalizimi i pompave në  sistem hidraulik; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë 

- Listë kontrolli 

- Detyre shtëpie, skicimi i një lidhje te pandashme me ribatina dhe me saldim. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 6-8 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  

 

 
 

RM 5: Nxënësi zëvendëson filtrat, rezervuarët dhe akumulatorët hidraulik. 
 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- interpretojë paraqitjet e thjeshtësuara të filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik me 
anën e simboleve standarde; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit 
hidraulik në sistemin pneumatik dhe hidraulik; 

- përshkruaj ndërtimin konstruktiv, mënyrën e lidhjes te hermetizuesve; 
- zbaton rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme:  
- Klasë mësimore. 
- Skema, katalogë me forma te ndryshme te  filtrave, rezervuarëve dhe akumulatorëve 

hidraulik.           

- Materiale të shkruara. 
- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Interpretimi i paraqitjes se thjeshtësuar të filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik 

me anën e simboleve standarde; 
- Përshkrimi i ndërtimit konstruktiv, mënyrës se lidhjes te filtrit, rezervuarit dhe 

akumulatorit hidraulik në sistemin pneumatik dhe hidraulik; 
- Përshkrimi i ndërtimin konstruktiv, mënyrës e lidhjes se hermetizuesve; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Përzgjedhja e filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik me anën e simboleve 

standarde; 
- lidhja e filtrit, rezervuarit dhe akumulatorit hidraulik në sistemin pneumatik dhe hidraulik; 
- përzgjedhja ndërtimin konstruktiv, mënyrës se lidhjes se hermetizuesve; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi korrekt. 
- Bashkëpunimi. 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja. 
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Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje–përgjigje me shkrim. 
- Pyetje-përgjigje me gojë 
- Listë kontrolli 
- Detyre shtëpie, skicimi i një lidhje te pandashme me ribatina dhe me saldim. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën 

e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur.  
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PERSHKRUESI I MODULIT 
 

“TEORIA E PRODHIMIT DHE ORGANIZIMI I NDËRMARRJES” 
Klasa 12 

 
 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
 
Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndërmarrjes”, 

klasa 11: 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet dhe organizimin e ndërmarrjeve, 
RM2: Nxënësi përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje, 
RM3: Nxënësi përshkruan prodhimin, faktorët e prodhimit dhe kostot, 
RM4: Nxënësi llogarit çmimin dhe fitimin për sistemet mekatronike. 
 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet dhe organizimin e ndërmarrjeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  shpjegon kuptimin e ndërmarrjeve, 
-  përshkruan të ardhurat totale dhe koston totale të ndërmarrjes, 
-  tregon objektivat e ndërmarrjes, 
-  përshkruan llojet e ndërmarrjeve, 
-  përshkruan ndërmarrjet individuale, 
-  përshkruan avantazhet dhe disavantazhet e ndërmarrjeve individuale , 
-  përshkruan ortakëritë, 
-  përshkruan shoqëritë aksionare, 
-  analizon avantazhet dhe disavantazhet e shoqërive aksionare , 
-  përshkruan rritjen e kapitalit të ndërmarrjeve, 
-  tregon mënyrat e rritjes së kapitalit, 
-  realizon një rast studimor për ndërmarrjeve individuale, 
-  mbledhë dhe të prezantojë informacionin rreth formave të pronësisë së ndërmarrjeve 

në komunën përkatëse. 
-  krahason format më të rëndësishme të pronësisë së ndërmarrjeve. 
-  komunikon me korrektësi. 
-  bashkëpunon në mënyrë korrekte. 
-  ketë iniciativë për informacione të reja. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
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- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- E ardhura totale dhe kostoja totale e ndërmarrjes 
- Objektivat e ndërmarrjes 
- Llojet e ndërmarrjes  
- Ortakëritë, avantazhet dhe disavantazhet e ortakërive 
- Shoqëritë aksionare, avantazhet dhe disavantazhet e shoqërive aksionare 
- Rritja e kapitalit të ndërmarrjes 
- Mënyrat e rritjes së kapitalit 
- Ciklet e ndërmarrjes dhe rritja ekonomike 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Mbledh dhe prezanton  informacione rreth formave të pronësisë. 
- analiza e avantazheve dhe disavantazheve të ndërmarrjes individuale dhe ortakërive” 
- realizon  një rast studimor për ndërmarrjet individuale. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

- Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje –përgjigje me shkrim 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Listë – kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë kryesisht me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të vlerësojë aftësitë për llogaritjen e kostove, mbledhjen dhe 

prezantimin e informacionit.  

 

RM2:Nxënësi përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- shpjegon kuptimin dhe veçorit e organizimit të punës në ndërmarrje. 
-  analizon metodat e organizimit të punës në  ndërmarrje 
-  përshkruan karakteristikat e organizimit te punës në  ndërmarrje 
-  argumenton rëndësinë e organizimit te punës në  ndërmarrje . 
-  analizon stilet e menaxhimit të vendit të punës në  ndërmarrje . 
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-  përkufizon  moshën, gjininë dhe kategorizimin e vendit të punës në  ndërmarrje. 
-  analizon format e kryerjes së punës në  ndërmarrje. 
-  shpjegon modelet më fleksibile të vendit të punës në  ndërmarrje. 
-  analizon organizimin e vendit të punës të orientuar nga  ndërmarrje . 
-  shpjegon detyrat dhe pjesëmarrjen e organizimit të punës në  ndërmarrje . 
-  analizon autonomin e kryerjes së punës në vendin e punës në  ndërmarrje . 
-  përshkruan funksionet dhe detyrat e nëpunësit të  ndërmarrjes . 
-  përshkruan mjedisin dhe kushtet e punës së nëpunësit të ndërmarrjes. 
-  përshkruan të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga punësimi i nëpunësit të 

ndërmarrjes  
-  përshkruan aspekte të kuadrit ligjor që vepron në profesionin e nëpunësit të 

ndërmarrjes. 
-  përdorë mjetet klasike dhe bashkëkohore të komunikimit në kuadrin e veprimtarisë së 

nëpunësit të  ndërmarrjes 
-  përshkruan organizimin e punës në ndërmarrje. 
-  prezanton  rezultatet e hulumtimit të organizimit të punës në ndërmarrje. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 
- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përshkruan definimin dhe zhvillimin e organizimit të punës në  ndërmarrje . 
- përshkruan metodat e organizimit të punës në  ndërmarrje . 
- përshkruan karakteristikat organizative të organizimit të punës në  ndërmarrje. 
- tregon rëndësinë e organizimit të punës në  ndërmarrje. 
- përshkruan stilet e menaxhimit të vendit të punës në  ndërmarrje . 
- përkufizon moshën, gjininë dhe kategorizimin e vendit të punës në ndërmarrje. 
- përshkruan format e kryerjes së punës në  ndërmarrje 
- përshkruan organizimin e vendit te punës së orientuar në  ndërmarrje . 
- tregon autonomin e kryerjes së punës në vendin e punës në  ndërmarrje . 
- përshkruan funksionet dhe detyrat e nëpunësit të  ndërmarrje . 
- përkufizon mjedisin dhe kushtet e punës së nëpunësit të  ndërmarrje . 
- identifikon karrierën profesionale te nëpunësit në  ndërmarrje . 
- përshkruan te drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga punësimi i nëpunësit të ndërmarrje 
- përshkruan aspektet e kuadrit ligjor që vepron në profesionin e nëpunësit të  

ndërmarrjes . 
- përshkruan mjetet klasike dhe bashkëkohore të komunikimit në kuadrin e veprimtarisë 

së nëpunësit të  ndërmarrje . 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Hulumton mënyrat e organizimit të punës në  ndërmarrje , 
- Prezanton rezultatet e hulumtimit për organizimin e punës në  ndërmarrje  .  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
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RM3: Nxënësi përshkruan prodhimin, faktorët e prodhimit dhe llogarit kostot  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

-  shpjegon kuptimin e prodhimit  
-  tregon veçoritë e funksionit të prodhimit, 
-  tregon faktorët e prodhimit,  
-  tregon faktorët e pandryshueshëm (fiks) , 
-  tregon faktorët e ndryshueshëm, 
-  shpjegon produktin total, 
-  shpjegon produktin margjinal, 
-  përshkruan funksionin e prodhimit në kushte të ndryshueshme,  
-  shpjegon kuptimin e kostove, 
-  përshkruan kostot në periudha afatshkurtra, 
-  tregon faktorët (inputet) që përdor ndërmarrja në periudha afatshkurtra, 
-  tregon llojet e kostove, 
-  shpjegon koston fikse, 
-  shpjegon koston variabile, 
-  shpjegon koston mesatare, 
-  shpjegon koston margjinale, 
-  shpjegon koston oportune, 
-  shpjegon dallimin e input-eve dhe output-eve në një ndërmarrje të caktuar prodhuese, 
-  dallon produktin total dhe produktin margjinal,  
-  përshkruan koston e prodhimit për një produkt të caktuar. 

Kushtet e nevojshme: 
- Klasë mësimore 

- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje - përgjigje me gojë. 
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Detyrë me shkrim 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 
- Detyra me shkrim të jetë individuale dhe ti referohen hulumtimit dhe prezantimit të 

rezultateve për organizimin e punës në  ndërmarrje . 
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- Projektor, kompjuter, flipchart, marker 
- Materiale vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përshkruan kuptimin e prodhimit,  
- tregon veçoritë e funksionit të prodhimit, 
- tregon faktorët e prodhimit,  
- përshkruan faktorët fiks,  
- përshkruan faktorët e ndryshueshëm,  
- tregon Input-et dhe output-et e një ndërmarrje prodhuese. 
- përkufizon produktin total, 
- përkufizon produktin marxhinal, 
- përshkruan funksionin e prodhimit në kushte të ndryshueshme,  
- tregon kuptimin e kostove, 
- tregon kostot në periudha afatshkurtra,  
- përshkruan faktorët që përdor ndërmarrja në periudha afatshkurtra, 
- tregon llojet e kostove dhe llogaritja e tyre: 
- tregon kostot fikse, 
- tregon kostot variabile, 
- tregon kostoja mesatare, 
- tregon kostot margjinale, 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  
- Dallimin e inputeve dhe outputeve në një ndërmarrje të caktuar prodhuese, 
- Llogarit  kostot e prodhimit për një produkt të caktuar, 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

- Metodat e Vlerësimit: 
- Pyetje –përgjigje me shkrim 
- Pyetje – përgjigje me gojë. 
- Listë – kontrolli. 

- Evidentimi i Vlerësimit: 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 
- Pyetjet me gojë duhet të jenë kryesisht me përgjigje të hapur.  
- Lista e kontrollit duhet të vlerësojë aftësitë për llogaritjen e kostove, mbledhjen dhe 

prezantimin e informacionit.  
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RM4: Nxënësi llogarit çmimim dhe fitimin për sistemet mekatronike. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

-  shpjegon çka është kontrata, llojet e kontratës dhe rëndësia e saj; 
- përshkruan kushtet që një kontratë të jetë e vlefshme; 
-  shpjegon lidhjen dhe zgjidhjen e kontratës; 
-  shpjegon çmimin dhe elementet përbërës të tij; 
-  përshkruan llojet e çmimeve; 
-  përshkruan mënyrat e vendosjes së çmimit; 
- shpjegon çmimin për sistemet  mekatronike; 
-  shpjegon të ardhurat, shpenzimet dhe llogaritjen e fitimit. 

Kushtet e nevojshme: 
- klasa mësimore; 
- skemë e formimit të çmimeve të ndryshme; 
- materiale të shkruara. 
- lloje kontratash;  
- doracakë me oferta dhe kërkesa për lidhje kontrate; 
- dokumentacion ligjor në fushën e kontratave.  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
-  shpjegon konceptin e kontratës dhe ç’funksione ka ajo; 
-  tregon si dhe kur lidhet një kontratë, çfarë kushtesh duhet të ekzistojnë, si mund të 

anulohet apo të zgjidhet ajo dhe çfarë pasojash sjell lidhja apo zgjidhja e kontratës për 
palët dhe për personat e tretë; 

- rendisë kushtet ligjore që një kontratë të konsiderohet e vlefshme nga pikëpamja ligjore 
duke pasur parasysh vullnetin e lirë të palëve, formën, objektin e kontratës etj; 

-  tregon se në cilat raste kontrata duhet të bëhet patjetër në formë shkresore; 
-  përpunon një ofertë a një pranim për lidhjen e një kontrate; 
-  përpilon një kontratë që të jetë e vlefshme 
-  shpjegon se çfarë përfaqëson çmimi dhe cilat janë elementet përbërëse të tij; 
-  përshkruan llojet e çmimeve dhe ku përdoren ato; 
-  përshkruan mënyrat e përcaktimit të çmimit; 
-  llogaritë çmimin e instalimeve t sistemeve  mekatronike; 
-  shpjegon se nga se përbëhen të ardhurat dhe shpenzimet e një firme; 
- llogaritë fitimin bruto dhe neto të një nënsistemi mekatronikë 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- krijon situata praktike për mënyrën se si përputhet kërkesa dhe oferta për të arritur në 

lidhjen e një kontrate; 
- aplikon teknikën e komunikimit midis palëve për lidhjen e një kontrate; 
- organizonë punë në grupe për lidhjen e një kontrate. 
- përdorë shembuj të shumtë çmimesh të shërbimeve të ndryshme duke u përqendruar te 

çmimet e shërbimeve në mekatronike; 
- zgjidhë ushtrime për llogaritjen e çmimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
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- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- detyrë me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 
- testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 të kritereve të vlerësimit me karakter 
teorik; 

- pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur; 
- detyra me shkrim të jetë individuale dhe ti referohen hulumtimit dhe prezantimit të 

rezultateve. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“Programimi i makinave CNC me CAD-CAM” 
Klasa 12 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator i makinave me dirigjim kompjuterik - CNC 
Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Programimi i makinave CNC me CAD-CAM”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi cakton mënyrën e programimit dhe përgatit programin e makinave CNC  
RM2: Nxënësi paraqet programimin me dore në MMP CNC 
RM3: Nxënësi përshkruan rrugën e veglës te përpunimi me tornim, frezim dhe shpim  
RM4: Nxënësi kupton bazat e programit CAD-CAM  
RM5: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me tornim           
RM6: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me shpim dhe frezim        
RM7: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me retifikim        
 
 

RM1: Nxënësi cakton mënyrën e programimit dhe përgatit programin e makinave CNC  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegojë bazat e ndërtimit të makinave CNC, 
- të shpjegojë bazat e veprimit të makinave CNC, 
- të shpjegojë funksionet themelore të programit, 
- të caktoj funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit, 
- të zbatojë mënyrat e programimit absolut dhe inkremental në shembuj konkretë; 
- të demonstrojë programimin e lëvizjes: së shpejtë (boshe), të përpunimit, të instrumentit 

metal përpunues nëpër qark, varësinë e cikleve përpunuese nga lloji i makinës; 
- të caktoj funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të ushqimit, 
- të caktoj funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave, 
- të caktoj funksionet për përcaktimin e lëvizjes, 
- të caktoj funksionet ndihmëse . 

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
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- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzues dhe katalogje për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- njehë konceptin themelor të programimit në MMP 
- përshkruan bazat e ndërtimit të makinave CNC, 
- përshkruan bazat e veprimit të makinave CNC, 
- njehë funksionet themelore të programit, 
- përshkruan funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit, 
- përshkruan funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të ushqimit, 
- përshkruan funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave, 
- përshkruan funksionet për përcaktimin e lëvizjes, 
- përshkruan funksionet ndihmëse . 
- përshkruan shembuj të ndryshëm të zbatimit të programimit të makinave CNC 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- paraqet konceptin themelor të programimit në MMP 
- paraqet bazat e ndërtimit të makinave CNC, 
- paraqet bazat e veprimit të makinave CNC, 
- shpjegon funksionet themelore të programit, 
- cakton funksionet për përcaktimin e mënyrës së programimit, 
- zbaton mënyrat e programimit absolut dhe inkremental në shembuj konkretë; 
- demonstron programimin e lëvizjes: së shpejtë (boshe), të përpunimit, të instrumentit 

metal përpunues nëpër qark, varësinë e cikleve përpunuese nga lloji i makinës; 
- cakton funksionet për caktimin e shpejtësisë së përpunimit dhe të ushqimit, 
- cakton funksionet e lëvizjes së grupeve përgjatë koordinatave, 
- cakton funksionet për përcaktimin e lëvizjes, 
- cakton funksionet ndihmëse . 
- ilustron çështjet mësimore duke përdorur kompjuterin  

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 
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Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 

 
 

RM2: Nxënësi paraqet programimin me dorë në MMP CNC 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegojë konceptin e programimit me dorë; 
- të shpjegojë konceptin e urdhëresave të koduara (konstruktin dhe formatin e fjalisë 

programore); 
- të dizajnojë me kompjuter dhe të deshifrojë vizatimin e detalit punues; 
- të dizajnojë: fletën e operacioneve, planin e shtrëngimit të detalit punues, planin e 

instrumenteve metalpërpunues, planin e përpunimit (prerjes); 
- të paraqes programin e punimit të detalit punues; 

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzues dhe katalogje për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- njehë mënyrën e programimit me dorë; 
- përshkruan konceptin e urdhëresave të koduara (konstruktin dhe formatin e fjalisë 

programore); 
- deshifron vizatimin e detalit punues; 
- njehë programin e punimit të detalit punues; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- tregon konceptin e programimit me dorë; 
- tregon konceptin e urdhëresave të koduara (konstruktin dhe formatin e fjalisë 

programore); 
- dizajnon me kompjuter dhe deshifron vizatimin e detalit punues; 
- dizajnon: fletën e operacioneve, planin e shtrëngimit të detalit punues, planin e 

instrumenteve metalpërpunues, planin e përpunimit (prerjes); 
- dizajnon programin e punimit të detalit punues; 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
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- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 

 
 

RM3: Nxënësi përshkruan rrugën e veglës te përpunimi me tornim, frezim dhe shpim  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegoi paraqitjen e pikave karakteristike të rrugës së veglës në forme tabelore ose 
brenda vizatimit 

- të identifikoj vizatimin gjeometrik të detalit që përpunohet me tornim, frezim ose shpim, 
- të vizatoj detalin që përpunohet me tornim, frezim ose shpim, 
- të shpjegoj se si duhet paraqitur drejt disa nga pikat e vizatimit që janë të rëndësishme në 

programim 

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzues dhe katalogje për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- përshkruan mënyrën e paraqitjes së pikave karakteristike të rrugës së veglës në formë 
tabelare ose brenda vizatimit 

- identifikon vizatimin gjeometrik të detalit që përpunohet me tornim, frezim ose shpim, 
- përshkruan se si duhet paraqitur drejt disa nga pikat e vizatimit që janë të rëndësishme në 

programim 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- paraqet pikat karakteristike të rrugës së veglës në formë tabelare ose brenda vizatimit 
- vizaton vizatimin gjeometrik të detalit që përpunohet me tornim, frezim ose shpim, 
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- paraqet drejt disa nga pikat e vizatimit që janë të rëndësishme në programim 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 

 
 

RM4: Nxënësi kupton bazat e programit CAD-CAM 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përdorë komandat për vizatim 2D në AutoCAD, 
- të përdorë komandat për vizatim 3D në AutoCAD, 
- të përdor programin CAD-CAM për të realizuar me kompjuter vizatime të ndryshme që 

lidhen me profesionin  
- të shpjegoj rolin e programit CAD-CAM për programim me shembuj të thjesht të 

përpunimit në MMP 
- të përshkruaj mundësit e zbatimit të programit CAD-CAM në programimin e makinave 

CNC 

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzuesa dhe katallogë për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  
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- identifikon komandat për vizatim në 2D, varësishtë nga detali që do të punohet, 
- identifikon komandat për vizatim në 3D, varësishtë nga detali që do të punohet, 
- njehë programin CAD-CAM për të realizuar me kompjuter vizatime të ndryshme që lidhen 

me profesionin  
- përshkruan rolin e programit CAD-CAM për programim për shembuj të thjesht të 

përpunimit në MMP 
- përshkruan mundësit e zbatimit të programit CAD- CAM në programimin e makinave CNC 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përdor komandat për vizatim në 2D, varësishtë nga detali që do të punohet, 
- përdor komandat për vizatim në 3D, varësishtë nga detali që do të punohet, 
- përdor programin CAD-CAM për të realizuar me kompjuter vizatime të ndryshme që 

lidhen me profesionin  
- tregon rolin e programit CAD-CAM për programim për shembuj të thjesht të përpunimit 

në MMP 
- tregon mundësit e zbatimit të programit CAD- CAM në programimin e makinave CNC 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 

 

RM5: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me tornim           

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- vizatoj vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me tornim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me tornim 
- shpjegoj simulim e vizatimit (2D dhe 3D) dhe të një analizojë simulimin 
- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryej formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në letër  
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Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzuesa dhe katallogë për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- identifikon vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- përshkruan parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me tornim 
- identifikon operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me tornim 
- përshkruan simulimin e vizatimit (2D dhe 3D)  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- vizaton vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definon parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me tornim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me tornim 
- shpjegon simulim e vizatimit (2D dhe 3D) dhe të një analizojë simulimin 
- gjeneron dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryen formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në leter 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 
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RM6: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me shpim dhe frezim        

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- vizatoj vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me shpim dhe frezim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me shpim dhe frezim 
- shpjegoj simulim e vizatimit (2D dhe 3D) 
- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryej formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në letër  

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzuesa dhe katallogë për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- njehë vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- identifikon parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me shpim dhe 

frezim 
- përshkruan operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me shpim dhe 

frezim 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- vizaton vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definon parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me shpim dhe frezim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me shpim dhe frezim 
- shpjegon simulim e vizatimit (2D dhe 3D) 
- gjeneron dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryen formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në letër 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 

 
 

RM7: Nxënësi punon në programin CAD-CAM në përpunimin me retifikim        

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të:  

- vizatoj vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definoj parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me retifikim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me retifikim 
- shpjegoj simulim e vizatimit (2D dhe 3D) 
- gjeneroj dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryej formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në letër  

Kushtet e nevojshme:  
- kabinet për mësim teorik dhe praktik 
- kompjuter personal 
- mjetet për kryerjen e skicimeve (lapsi, fletorja, tabela, shkumësi) 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- flip-charti 
- Pajisje ndihmëse për shtypje të vizatimeve. 
- Materiale të ndryshme si disketa, CD, letër në formate të ndryshme, etj. 
- Udhëzues dhe katalogje për punë me programim. 
- Modele programesh të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- njehë vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- identifikon parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me retifikim 
- përshkruan operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me retifikim 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- vizaton vizatime të thjeshta në programin 3D CAD-CAM  
- definon parametrat fillestar për programin CAD-CAM të përpunimi me retifikim 
- përdor operacionet themelore të CAD-CAM softwareve të përpunimi me retifikim 
- shpjegon simulim e vizatimit (2D dhe 3D) 
- gjeneron dhe vendos G-kodit në pajisjen e dëshiruar të komandimit 
- kryen formatimin e vizatimit në formate adekuate për transferim në programin CAD-CAM 

dhe printim në letër 
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Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim. 
- Pyetje - përgjigje me gojë, 
- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara, të ilustrojë çështjet mësimore duke përdorur 
kompjuterin, përdorin shembuj konkret. 
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PËRSHKRUESI I MODULIT  
 

“Teknologji III” 
Klasa 12 

 
Titulli i Kualifikimit: Operator prodhimi 
 
Vlera e Kredive të Modulit:  Kredi 44.8 (448 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 
 
Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 
 
Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 
 
Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologji III ”, klasa 12: 
 
RM1: Nxënësi njeh llojet e drejtimit automatik në makinat CNC  ;            
RM2: Nxënësi përshkruan pjesët kryesore në makinat CNC; 
RM3:Nxënësi njeh pikat karakteristike të makinës, pjesët punuese dhe instrumentet në 

makinat CNC 
RM4: Nxënësi bënë përgatitjen e veglave në makinat CNC; 
RM5: Nxënësi punon në mënyrë të pavarur me makinat CNC; 
 
 

RM1: Nxënësi njeh llojet e drejtimit automatik në makinat CNC  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të njohë konceptin për drejtimin automatik; 
- të njohë drejtimin automatik te makinat metalprerese;  
- të tregojë llojet e makinave CNC, karakteristikat konstruktive dhe funksionimin e tyre; 
- të tregojë parimet themelore të përpunimit dhe parametrat e regjimit; 
- të tregojë llojet e instrumenteve prerëse, materialin, gjeometrinë dhe përzgjedhjen; 
- të shpjegojë punimin e sipërfaqeve të rrafshëta horizontale, ballore, të profiluara; 
- të njohë sistemin i drejtimit me kufizues, kopjim;  
- të dijë për sistemin e drejtimit me bosht te profiluar dhe me drejtim ciklik; 
- për metodat e veçanta të përpunimit me makina CNC (prerja me flakë (plazma), prerja 

me shtypje uji dhe abraziv, prerja me laser, preja me erozion (erozimat) me tel dhe 
elektrodë 

- të dijë për njësit drejtuese në makinat CNC ; 
- të përdor tabelat komanduese të njësisë drejtuese; 
- të përdor tastierën e njësisë drejtuese. 

Kushtet e nevojshme:  
- tabela; 
- pankarta, makete, udhëzues, katalogë, rregullore, vizatime dhe skica të matjeve tipike 
- projektori me transparent; 
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- makina CNC 
- vegla dhe materiale të nevojshme. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- t’i kuptojnë principet e drejtimit dhe programimit te makinave me drejtim 
kompjuterik; 

- drejtimin automatik te makinat metalprerëse; 
- t’i dij për metodat e veçanta të përpunimit me makina CNC; 
- njësit drejtuese në makinat CNC;  
- përcjelle rezultatet ne vete procesin dhe sipas nevojës realizon korrigjime, gjegjësisht 

drejton (udhëheq) procesin; 
- t’i kuptojë madhësitë hyrëse dhe dalëse; 
- të kuptoj sistemin e drejtimit automatik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- zgjedh koordinatat për drejtim; 
- përdorë tabelën komanduese të njësisë drejtuese; 
- përdorë tastierën e njësisë drejtuese. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Mbledh dhe përpunon  informata, 
- Të menduarit logjik, 
- Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim; 
- Pyetje - përgjigje me gojë; 
- Lista e kontrollit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit 
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RM2: Nxënësi përshkruan pjesët kryesore në makinat  CNC; 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të tregoj rëndësinë e sistemit ngasës të lëvizjes kryesore;  
- të përshkruaj punën e motori ngasës të makinës  CNC;   
- të përshkruaj punën e transmetuesit të makinës CNC;  
- të përshkruaj punën e boshtit kryesor në makinën CNC 
- të tregoj sistemim ngasës për lëvizjen ndihmese të makinës CNC;  
- të identifikoj shkyçjen e motorëve me hap në makinës CNC;  
- të identifikoj bartësit e veglës. 

Kushtet e nevojshme: 
- projektori; 
- makina CNC 
- katalogët dhe materiale të nevojshme. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- t’i kuptoj principet e sistemin ngasës të lëvizjes kryesore; 
- përshkruan punën e motorit ngasës të makinës CNC; 
- përshkruan punën e transmetuesve të makinës CNC;  
- tregon mënyrën e kyçjes dhe çkyqjes së motorëve të makinës CNC; 
- identifikon bartësit e veglave në makinës CNC. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- kontrollon punën e motorit ngasës të makinës CNC; 
- udhëheq punën e transmetuesve të makinës CNC; 
- kontrollon punën e boshteve të makinës CNC. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 
- Të menduarit logjik, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim; 
- Pyetje - përgjigje me gojë; 
- Lista e kontrollit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit.  
-  Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura. 
- Lista e kontrollit 
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RM3: Nxënësi njeh pikat karakteristike të makinës, pjesët punuese dhe instrumentet në 
makinat  CNC 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të tregoj rëndësinë e sistemit koordinativ në makinën CNC;  
- të tregoj për sistemin matës në makinën CNC; 
- të përcaktoj pikat karakteristike te makinës CNC; 
- të vendos në pozitën zero veglën;  
- të përcaktoj pikën fillestare te veglës. 

Kushtet e nevojshme: 
- makina CNC 
- Udhëzues dhe katalogje të nevojshme. 

 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të përcaktoj sistemin koordinativ në makinën CNC; 
- të përcaktoj sistemin absolut dhe relativ; 
- t’i përcaktoj pikat karakteristike në makinën CNC. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- zgjedh sistemin adekuat matës; 
- demonstron vendosjen e pikave karakteristike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- komunikimi; 
- bashkëpunimi; 
- të menduarit logjik; 
- të jetë kritik dhe  konstruktiv; 
- punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- pyetje - përgjigje me shkrim; 
- pyetje - përgjigje me gojë; 
- lista e kontrollit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar 

shkallën e përvetësimit; 
-  pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapura; 
- lista e kontrollit. 
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RM4: Nxënësi bënë përgatitjen e veglave në makinat CNC 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- shpjegojë funksionet themelore të veglave; 
- identifikon veglat për makinën CNC sipas standardit;  
- rendit veglat sipas radhës së procesit teknologjik të makinës CNC ;  
- vendosja e veglave ne bartësin revolver te veglave;  
- të përzgjedh veglat për përpunim gjatësorë në makinat CNC; 
- të përzgjedh veglat për përpunim të brendshëm në makinën CNC ; 
- të përshtat veglën ne pajisjen optike; 
- përdorë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim. 

Kushtet e nevojshme: 
- makina CNC; 
- veglat e nevojshme; 
- standardet e nevojshme për vegla;  
- pajisjet për pastrim dhe mirëmbajtje të makinës pas punës; 
- udhëzues dhe katalogje të nevojshme për vegla. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- të dijë të përdor standardin për vegla; 
- të identifikoj veglat e nevojshme për makinën CNC;  
- shpjegon në mënyrë të drejtë mënyrën e vendosjes së veglave në makinën CNC; 
- identifikon llojet e ndryshme të veglave për përpunim gjatësor në makinën CNC; 
- shpjegon mënyrën e funksionimit të veglave për përpunim gjatësor; 
- identifikon llojet e ndryshme të veglave për përpunim të brendshëm në makinën CNC; 
- shpjegon mënyrën e funksionimit të veglave për përpunim të brendshëm; 
- identifikon llojet e ndryshme të veglave për hapjen e filetave në makinën CNC; 
- shpjegon mënyrën e funksionimit të veglave për hapjen e filetave në makinën CNC. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- përzgjedh në mënyrë të drejtë veglat sipas standardit për makinën CNC; 
- të përzgjedh në mënyrë të drejtë veglat për përpunim gjatësorë në makinën CNC;   
- vendos në mënyrë të duhur veglën për përpunim gjatësor në makinën CNC;   
- të përzgjedh në mënyrë të drejtë veglat për përpunim të brendshëm në makinën CNC; 
- vendos në mënyrë të duhur veglën për përpunim të brendshëm në makinën CNC; 
- të përzgjedh në mënyrë të drejtë veglat për hapjen e filetave në makinën CNC; 
- vendos në mënyrë të duhur veglën për hapjen e filetave në makinën CNC; 
- përdorë drejt veglat dhe pajisjet për matje, shënim dhe fiksim. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Të menduarit logjik, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 
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Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim; 
- Pyetje - përgjigje me gojë; 
- Lista e kontrollit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 
praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 

 
 

RM5: Nxënësi punon në mënyrë të pavarur me makinat CNC 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të tregoj rëndësinë dhe përparësinë e makinës CNC;  
- të tregoj funksionin e makinës CNC; 
- të përshkruaj aftësinë punuese të makinës CNC; 
- të zgjedh veglat e nevojshme për procesin e ardhshëm punues në makinën CNC; 
- t’i vendos veglat sipas radhës se punës në makinën CNC; 
- të vendos gjysmëfabrikatin në makinën CNC; 
- të filloj (startoj) punën në makinën CNC; 
- të përcjell procesin e përpunimit; 
- ndërprej punën e makinës, largon copën e përpunuar, mat copën; 
- pastron makinën pas punës; 
- largon veglat nga makina dhe i siguron në vendin e duhur. 

Kushtet e nevojshme: 
- makina CNC; 
- veglat e nevojshme; 
- rregullore e mbrojtje ne pune;  

- shenja te rrezikut ne pune; 

- pajisje mbrojtëse ne pune; 
- udhëzues dhe katalogje të nevojshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- identifikoj në mënyrë të drejt veglat, varësisht nga lloji i përpunimit për makinën CNC; 
- të përdor standardin për vegla; 
- të përdor standardin për llojin e materialit që përpunohet në makinën CNC; 
- t’i zbatoj masat e sigurisë në punë; 
- të përdor udhëzues dhe katologje të nevojshëm; 
- t’i njoh karakteristikat e makinës CNC; 
- të dij të filloj punën në makinën CNC; 
- t’i përdor pajisjet matëse dhe kontrollues; 
- të arkivoj detalin e përpunuar. 
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Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 
- të zgjedh veglat e nevojshme; 
- të zgjedh gjysmëfabrikatin varësisht nga kërkesa e përpunimit; 
- të rendis veglat sipas radhës së përpunimit; 
- të vendos veglat në makinë; 
- të vendos gjysmëfabrikatin në makinën CNC; 
- të nis punën e makinës CNC; 
- të kryej matjen dhe kontrollin e nevojshëm te detalit te përpunuar; 
- zbaton rregullat e mbrojtjes në punë; 

 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 
- Komunikimi, 
- Bashkëpunimi, 
- Të menduarit logjik, 
- Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 
- Punë në grup. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit:  
- Pyetje - përgjigje me shkrim; 
- Pyetje - përgjigje me gojë; 
- Lista e kontrollit. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të zbatohet sa më shumë kontrolli i demonstrimit 

praktik të njohurive dhe aftësive të fituara. 
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Parathënie 

I. Kurrikula bërthamë për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, klasat 

10-11 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”,  

klasat 10-11. 

a. Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

b. Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

c. Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit. 

d. Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 

e. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

f. Kompetencat profesionale të nxënësve. 

2. Plani mësimor i profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore”,  klasat 10 -

11. 

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

4. Përshkruesit e moduleve profesionale 

a. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 10-të 

b. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 11-të 
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II. Kurrikula bërthamë për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore ”, klasat 10-

11 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, klasat 10-11 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

Arsimimi në profilin mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore” trajtohet në kuadrin e shkollimit të 

mesëm të lartë dhe ofrohet në Shkollat e Mesme të Larta Profesionale të Bujqësisë, në dy nivele:  

- niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje 2 vite mësimore (kl.10-të dhe 11-të) i përgatit 

nxënësit për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e “Përpunues i prodhimeve 

ushqimore”. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të parë të arsimit 

profesional. 

- niveli i dytë, i arsimit profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (klasa 12-të) pas përfundimit të 

nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional në profilin “Përpunues i 

prodhimeve ushqimore”, që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës si dhe vazhdimin e 

studimeve në nivele më të larta. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të 

dytë të arsimit profesional. 

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, për nivelin 

e I të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 

përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses në 

tregun e punës. 

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

Shkollimin në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë 

dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses arsimin e detyruar nëntëvjeçar, janë në moshë deri 24 vjeç 

dhe zotërojnë aftësi shëndetësore (fizike e mendore) të mjaftueshme për të kryer këtë nivel shkollimi. 

Në raste të veçanta, kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se sa kapacitetet reale të 

shkollave profesionale, MASHT përgatit udhëzime të veçanta me kritere pranimi të posaçme për këto 

shkolla.   

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I (kl.10-11), i 

lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në nivelin II (kl.12) të po këtij profili. 

Shkollimi në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore, niveli I, i referohet veprimtarive profesionale 

që kryhen në profile të ndryshme profesionale që i përkasin sektorit të Teknologjisë Ushqimore.  

Nisur nga kjo, nxënësi që përfundon me sukses shkollimin në profilin “Përpunues i prodhimeve 

ushqimore”, niveli I, mund të punësohet në kompani dhe institucione publike dhe private të cilat e kanë 

të domosdoshme kryerjen e veprimtarie profesionale përkatëse.  

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 



Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, është zhvillimi i 

personalitetit të nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv dhe kompetent, si 

dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të rëndësishme për 

arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i vullnetit të lirë në 

marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar 

individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që Shkollat Profesionale të mesme të larta t’u krijojë 

nxënësve: 

- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 

mendore; 

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 

qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e aftësimit 

profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes në punë 

dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në sektorin e 

ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të 

qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 

- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 

- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 

- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal dhe 

profesional.  

- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet përvojës së 

punës praktike. 

- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontekstet e 

integrimit rajonal dhe Evropian. 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

Ndjekja e shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, do të zhvillojë te nxënësit 

një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin me efektivitet të 

programit mësimor, si bazë për zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale, vijimin e 

shkollimit të mëtejshëm, si dhe integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun e punës gjithnjë në 

ndryshim. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij 

dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 

- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  

- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe 

shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes së 

objektivave. 

- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e 

situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 



- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më 

efektive. 

- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, 

rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 

- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që 

zgjat gjithë jetën. 

- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 

- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   

- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej të 

arriturat.   

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   

Ndjekja e shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, do të zhvillojë te nxënësit 

edhe një tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i shërbejnë atij për vijimin e shkollimit dhe të 

aftësimit profesional të mëtejshëm, si dhe për punësimin e suksesshëm në sektorin e bujqësisë. Kështu, 

nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të pranon, klasifikon dhe deponon lëndët e para ushqimore.  

- Të bën përgatitjen e lëndëve të para ushqimore, ndihmëse dhe shtesave. 

- Të kryen ambalazhimin dhe paketimin e prodhimeve ushqimore. 

- Të teston pajisjet para fillimit të punës. 

- Të përgatit dhe lëshon pajisjet për punë. 

- Të lanë dhe pastron pajisjet e punës. 

- Të kryen analiza mikrobiologjike në laborator. 

- Të bën procesin e avullimit, distilimit, rektifikimit të lëngut, absorbimin, ekstraktimin dhe 

kristalizimin e tretësirës. 

- Të pranon dhe analizon drithërat dhe prodhimet e tyre. 

- Të përpunon drithërat dhe përfiton miellin. 

- Të përpunon miellin, prodhon bukën dhe pjekurina furrtare. 

- Të përpunon miellin dhe prodhon makarona. 

- Të përpunon miellin dhe prodhon biskota. 

- Të përgatit ushqime tradicionale nga mielli. 

- Të përgatit torte dhe desertë nga mielli. 

- Të prodhon vajra dhe yndyra bimore. 

- Të bën pranimin dhe analizon mishit. 

- Të bën përpunimin paraprak të mishit. 

- Të bën përgatitjen e mishit të grirë dhe burgerave. 

- Të bën përgatitjen e suxhukut. 

- Të bën përgatitjen e proshutës, pastërmasë dhe mishit të terur. 

- Të bën përgatitjen e sallameve dhe salsiçeve. 

- Të bën përgatitjen e konservave në kuti. 

- Të bën përgatitjen e konservave nga peshku. 



2. Plani mësimor i profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, klasat 10-11 

Shënim: Viti shkollor ka 35 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë.   

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

 Në Shkollat e Mesme Profesionale, përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve 

profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike - praktike. Në Planin mësimor të Kurrikulës 

bërthamë tregohet lista e moduleve profesionale të cilët janë të detyrueshëm të zbatohen dhe nuk 

mund të ndryshohen nga Shkollat e Mesme Profesionale. 

 Kurrikula bërthamë përmban “përshkruesit e moduleve profesionale”, të cilët duhet të zhvillohen 

dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e Shkollat e Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së 

 

Nr 

LENDET DHE MODULET 

MESIMORE 

Niveli I 

Orë javore (Kredi) 

KLASA 10 KLASA 11 

A Lëndë të kulturës së përgjithshme 15 orë/javë  

(52.5 Kr) 

11 orë/javë 

(38.5 Kr) 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (105) 3 (105) 

2 Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 

3 Gjuhë e huaj e dytë 1 (35) - 

4 Matematikë 2 (70) 2 (70) 

5 Fizikë 1 (35) - 

6 Kimi  2 (70) 2 (70) 

7 Biologji 1 (35) - 

8 Edukatë qytetare 1 (35) - 

9 Histori - - 

10 Gjeografi  - - 

11 Edukatë fizike dhe shëndeti 2 (70) 2 (70) 

B Module profesionale 17 orë/javë 

 (59.5 Kr) 

21 orë/javë 

(73.5 Kr) 

1 TIK 2 (70) 1 (35) 

2 Ndërmarrësi - 1 (35) 

3 Bazat e teknologjisë ushqimore 1 6 (210) - 

4 Bazat e teknologjisë ushqimore 2 4 (140) - 

5 Kimi Analitike 2 (70) - 

6 Mikrobiologji ushqimore 2 (70) - 

7 Lëndë zgjedhore profesionale (1) 1(35) - 

8 Proceset themelore në industrinë 

ushqimore 
- 4 (140) 

9 Teknologjia e përpunimit të drithërave 

dhe të brumit 
- 7 (245) 

10 Teknologjia e përpunimit të mishit - 7 (245) 

11 Lëndë zgjedhore profesionale (2) - 1 (35) 

Shuma e orëve javore  32 orë/javë  

(112 Kr)  

32 orë/javë  

(112 Kr) 



programeve mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të detyrueshme dhe nuk mund 

të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave të tjera të moduleve profesionale janë 

rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të 

fundit në profesionet përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 Edhe nëse modulet profesionale do të trajtohen nga mësimdhënës të veçantë, gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme dhe gjatë zbatimit të tyre duhet të ketë një bashkëpunim të 

ngushtë të gjithë ekipit të mësimdhënësve që trajtojnë modulet profesionale të kualifikimit 

profesional përkatës. 

 Për modulet profesionale, si njësi matëse e ngarkesës mësimore do të përdoret koncepti i Kredisë, ku 

një Kredi është i barazvlefshëm me 10 orë mësimore, dhe ku një orë mësimore ka një kohëzgjatje prej 

45 minutash. 

 Përmbushja me sukses e moduleve profesionale kërkon integrimin e teorisë me praktikën e profesionit 

dhe për këtë, parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të zbatohet gjerësisht në procesin mësimor. 

 Njohja e vazhdueshme e nxënësve me Rezultatet e të Mësuarit që përmbajnë përshkruesit e 

moduleve si dhe me Kriteret e Vlerësimit përkatëse, ndihmon në nxitjen e motivimit të nxënësve dhe 

lehtëson përvetësimin e kompetencave profesionale. 

 Mësimdhënësit e moduleve profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda 

mësimore të tilla që të fuqizojnë maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te 

ata të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. 

 Rekomandohet që mësimdhënësit e moduleve profesionale të përdorin metoda mësimore që 

zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe sjelljet dhe 

qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Metoda e punës në grup duhet të jetë 

në themel të organizimit të mësimit teorik dhe praktik për të zhvilluar te nxënësit kompetencat 

profesionale, të nevojshme për të përballuar me sukses vështirësitë që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 

ardhshme profesionale, me vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe me veprimtarinë shoqërore 

si qytetar i një shoqërie demokratike. 

 Një parim tjetër që duhet të zbatohet nga mësimdhënësit e moduleve profesionale është që të nxënit 

nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave, puna hulumtuese dhe 

studimet e rastit të nxënësve kanë një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të 

ardhshëm. 

 Rekomandohet që në trajtimin e Rezultateve Mësimore teorike të moduleve të përdoren metoda të 

tilla si ligjërata, dhënia e shembujve, zgjidhja e problemit teorik, dhënia e detyrave etj. Ndërsa në trajtimin e 

Rezultateve Mësimore praktike të përdoren kryesisht demonstrimi nga mësimdhënësi, praktika e 

mbikëqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  

 Mësimdhënësit që trajtojnë modulet profesionale duhet të respektojnë individualitetin e nxënësve 

duke nxitur përparimin e shpejtë të nxënësve të përparuar dhe duke mbështetur nxënësit e 

prapambetur me veprimtari mësimore te veçanta.  

 Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës për praktikimin e nxënësve, rekomandohet që në 

Shkollat e Mesme Profesionale të krijohen mjedise të simuluara të punës. 

 Shkollat e Mesme Profesionale duhet të krijojë lidhje të ngushta me bizneset lokale që kryejnë veprimtari 

në kualifikimet profesionale përkatëse, për të mundësuar praktikimin e nxënësve dhe marrjen e 

informatave për zhvillimet në profesionet përkatëse.  

 Përsa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente vlerësimi 

që nxisin krijimin e kompetencave të nxënësve, shmangin subjektivizmin në vlerësim dhe tregojnë 

arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai përfundimtar, ku format, metodat 

dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet 

vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret (ku arritjet e nxënësit krahasohen me standardet e 



paracaktuara) dhe të shmanget sa më shumë të jetë e mundur vlerësimi i bazuar në renditjen (ku 

nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin). Metodat dhe instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: 

pyetjet – përgjigjet me gojë, pyetjet - përgjigjet me shkrim, detyrat me shkrim, vëzhgimi i 

veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit të veprimtarive praktike dhe të produkteve të punës, 

projekte për vlerësimin etj.  

 Lista e kontrollit duhet të jetë instrumenti bazë për vlerësimin e shprehive praktike të nxënësve, të 

testuara në situata pune reale apo të simuluara.  

 Mësimdhënësit duhet të përgatisin Instrumentet e vlerësimit të nxënësve për çdo Rezultat Mësimor të 

paraqitur në përshkruesit e moduleve profesionale, duke u bazuar në Kriteret e vlerësimit përkatëse. 

 Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtatin programet e hollësishme të 

moduleve profesionale në përputhje me mundësitë fizike të këtyre nxënësve, si dhe të krijojnë kushte 

të përshtatshme për zbatim. 

 Në përgjithësi, si për procesin mësimor, ashtu edhe për vlerësimin e nxënësve, duhet të synohen 

forma dhe metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e shndërrojnë rolin 

e mësimdhënësit nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, nxitës dhe vlerësues i 

veprimtarisë së nxënësve. 

 

 

 

  



4. Përshkruesit e moduleve profesionale 
 

a) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 10-të. 

 

PERSHKRUESI I MODULIT  

 

“BAZAT E TEKNOLOGJISË USHQIMORE 1” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 21 Kredi (210 orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e teknologjisë ushqimore 1”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe  rolin që ka uji në industrinë ushqimore 

RM2: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe llojet e  ambalazheve në industritë ushqimore 

RM3: Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të para ushqimore me 

prejardhje bimore (parimet e ushqimit të drejtë te njeriut) 

RM4: Nxënësi zbaton rregullat higjieno-shëndetësore në punë dhe mbron mjedisin 

RM5: Nxënësi pranon, klasifikon dhe deponon lëndët e para ushqimore  

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e lëndëve të para ushqimore, ndihmëse dhe shtesave 

RM7: Nxënësi kryen ambalazhimin dhe paketimin e prodhimeve ushqimore 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe rolin që ka uji në industrinë ushqimore           

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë se cila është  rëndësia dhe roli i ujit në industrinë ushqimore me prejardhje bimore;  

- të tregojë se cilat janë kriteret për përdorimin e ujit në industrinë ushqimore bimore; 

- të tregojë se cilat janë kriteret për përgatitjen e ujit  sipas kërkesave, llojit dhe përshtatjes së 

prodhimit; 

- të bëjë dezinfektimin (klorim) e ujit; 

- të kontrollojë cilësinë e ujit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  

- Laboratori me pajisje 

- Punëtoria e shkollës 

- Industria e përpunimit 

- Prodhime ushqimore te llojeve të ndryshme. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kërkesat dhe treguesit e ujërave natyrorë. 

- Kërkesat industriale për cilësinë e ujit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përdorimi i ujit në industrinë ushqimore dhe burimet e tij. 



 

- Trajtimi i ujërave në përshtatje të kërkesave të prodhimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e  

Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe llojet e  ambalazheve në industritë ushqimore. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e ambalazhimit te prodhimeve ushqimore;  

- të tregojë  kërkesat dhe kontrollin e ambalazheve qe përdorën në industritë ushqimore; 

- të tregojë mënyrën e përgatitjes së ambalazheve në rast të përdorimit të sërishëm të tyre; 

- të përzgjedhë ambalazhet sipas kërkesave të prodhimit; 

- të vlerësoj ambalazhet para përdorimit  sipas kërkesave te prodhimit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Ambalazhe të ndryshme. 

- Prodhime ushqimore te llojeve të ndryshme. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli i ambalazheve. 

- Llojet e ambalazheve. 

- Metodat e vlerësimit të ambalazheve 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrolli (vlerësimi) i ambalazheve. 

- Përgatitja e ambalazheve. 

- Mënyrat e ambalazhimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 



 

 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të para ushqimore me 

prejardhje bimore (parimet e ushqimit të drejtë tw njeriut) 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë se cila është rëndësia e drithërave në të ushqyerit e njeriut; 

- të përshkruajë  klasifikimin botanik të grurit dhe të misrit; 

- të dallojë  llojet e drithërave që kultivohen në vendin tonë; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe përbërjen kimike të kokrrës sw drithit; 

- të tregojë se cilat janë mënyrat e ruajtjes së drithërave;  

- të dallojë llojet e bishtajoreve që kultivohen në vendin tonë; 

- të tregojë përbërjen  kimike të bishtajoreve; 

- të tregojë vlerën energjetike të bishtajorëve; 

- të tregojë cilët janë bimët kryesore që përdoren për prodhimin e vajit; 

- të shpjegojë rëndësinë e bimëve vajore; 

- të tregojë përbërjen  kimike dhe vlerën  ushqyese të bimëve për prodhimin e vajit; 

- të tregojë karakteristikat që përcaktojnë cilësinë e bimëve vajore; 

- të tregojë se cilat janë bimët që përdoren për prodhimin e amidonit, sheqerit dhe alkoolit, llojet e 

tyre për secilin produkt,  rëndësinë e këtyre bimëve; 

- të tregojë se  cila është përbërja kimike dhe vlera ushqyese e bimëve që përdoren për prodhimin e 

amidonit; 

- të tregojë se cilat janë lëndët bazë që përdoren për prodhimin e birrës; 

- të tregojë se cila është përbërja anatomike e kokrrës së elbit; 

- të tregojë se cila  është përbërja kimike e kokrrës së elbit; 

- të tregojë se ç´është lupuli dhe cila është rëndësia e tij në bërjen e birrës; 

- të tregojë se cila është rëndësia e kultivimit të kërpudhave; 

- të tregojë se cilat janë llojet e kërpudhave që përdoren për ushqim; 

- të tregojë se cilat janë vlerat ushqyese të kërpudhave; 

- të tregojë se cila është rëndësia e pemëve dhe perimeve në dietën e njeriut; 

- të tregojë se cila është ndarja dhe klasifikimi i pemëve dhe perimeve; 

- të tregojë se cila është përbërja kimike dhe vlera ushqyese e pemëve dhe perimeve; 

- të tregojë se cila është rëndësia e rrushit për prodhim vere dhe për tryezë; 

- të tregojë se cilat janë karakteret kryesore të rrushit; 

- të tregojë se cila është struktura mekanike e rrushit; 

- të tregojë se cila është përbërja kimike e rrushit dhe vlerat ushqyese të tij; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Laboratori me pajisje. 

- Prodhime ushqimore bimore te llojeve të ndryshme. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 



 

 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Drithërat. 

- Bishtajoret. 

- Bimët për prodhimin e vajit.     

- Bimët për prodhimin e sheqerit, amidonit dhe alkoolit.    

- Lëndët e para për prodhimin e birrës.   

- Këpurdhat. 

- Pemët dhe perimet. 

- Rrushi.   

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Karakteristikat dalluese të prodhimeve bimore. 

- Përbërja dhe vlerat ushqyese të prodhimeve bimore. 

- Grumbullimi dhe ruajtja e prodhimeve bimore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi zbaton rregullat higjieno-shëndetësore në punë  dhe mbron mjedisin.  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të zbatojë rregullat higjieno-shëndetësore në punë; 

- të përdorë pajisjet dhe veshjet për mbrojtje në punë; 

- të aplikojë praktikat më të mira dhe më të sigurta në punë; 

- të zbatojë me kujdes udhëzimet e prodhuesve të pajisjeve; 

- të identifikojë rreziqet e mundshme në vendin e punës; 

- të parandalojë dhe përmirësojë rreziqet në punë; 

- të bën fshirjen dhe larjen e dyshemesë; 

- të bën dezinfektimin e mureve dhe tavaneve; 

- të përdorë mjetet larëse sipas kritereve; 

- të përdorë mjetet dezinfektuese sipas kritereve; 

- të eliminojë, largojë lëndët  e para që nuk i plotësojnë kushtet; 

- të bëjë menaxhimin e mirë të mbetjeve ushqimore; 

- të bëjë trajtimin e mirë të lëndëve larëse e dezinfektuese; 

- të mirëmbajë infrastrukturën dhe mjetet transportuese;  

- të paratrajton dhe trajton ujërat e shkarkuara në përshtatje me kërkesat  që ka industria 

ushqimore për mbrojtjen e mjedisit; 

- të grumbullon, seleksionon dhe trajton llojet e mbeturinave; 



 

- të largon dhe vendos mbeturinat në vendin e paraparë; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës 

- Repartet e industrisë ushqimore. 

- Pajisjet, stabilimentet, makineritë. 

- Mjetet larëse dhe dezinfektuese. 

- Mjetet transportuese. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore, katalogë dhe udhëzime për përdorimin e mjeteve larëse dhe dezinfektuese. 

- Udhëzues për rregullat higjieno shëndetësore dhe sigurinë në punë. 

- Literaturë, udhëzues, katalogë për rëndësinë dhe mënyrat e mbrojtjes së mjedisit. 

- Mjetet vizuale, Fletëraport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

- Praktikat e mira higjienike. 

- Faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit. 

- Mjete larëse dhe dezinfektuese. 

- Trajtimi i mbeturinave. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përdorimi i drejt i veshjeve në punë. 

- Përdorimi i drejt i pajisjeve në punë. 

- Aplikimi i praktikave të mira higjienike. 

- Eliminimi, largimi i lëndëve  të para që nuk i plotësojnë kushtet.  

- Mirëmbajtja e infrastrukturës dhe mjeteve transportuese. 

- Menaxhimi i drejtë i mbetjeve ushqimore. 

- Përdorimi i drejtë i lëndëve larëse e dezinfektuese. 

- Zbatimi i rregullave në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi  pranon, klasifikon dhe deponon lëndët e para ushqimore  



Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm; 

- të caktojë lokacionin për pranimin e lëndëve të para ushqimore; 

- të pastrojë dhe dezinfektojë vendin e pranimit; 

- të largojë pjesët e padobishme nga lëndët e para ushqimore;   

- të bëjë  klasifikimin e lëndëve të para ushqimore; 

- të kontrollojë  treguesit organo-leptik dhe fiziko-kimik të lëndëve të para ushqimore; 

- të pranojë lëndët e para ushqimore; 

- të kryejë matje të sakta  gjatë pranimit të lëndëve të para bimore; 

- të regjistrojë lëndët e para; 

- të caktojë vendin më të përshtatshëm për ruajtjen e lëndëve të para ushqimore; 

- të transportojë  lëndët e para ushqimore në vendin e deponimit apo përpunimit; 

- të sistemojë lëndët e para ushqimore në depot e ruajtjes; 

- të lëshojë në veprim stabilimentet e ajrimit në momentin e duhur; 

- të kontrollojë dhe mirëmbajë temperaturën;  

- të kontrollojë lagështinë dhe shtypjen në depo; 

- të kontrollojë kohë pas kohe lëndët e para gjatë ruajtjes; 

- të largojë me kujdes lëndët e para të dëmtuara; 

- të zbatojë planin e hedhjes së lëndëve të para të dëmtuara; 

- të bëjë përzgjedhjen dhe pastrimin e ambalazhit sipas kërkesës; 

- të largojë ambalazhet me defekte; 

- të ambalazhojë lëndët e para sipas kërkesave; 

- të respektojë rregullat e kujdesit teknik e të mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Industri ushqimore. 

- Makina për klasifikim, ambalazhim dhe dezinfektim. 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajisje të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Katalogë dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për pranimin, klasifikimin dhe 

ambalazhimin e lëndëve të para bimore e bimore. 

- Materiale vizuale. 

- Fletëraport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrëveshjet kontraktuale (specifikimet e kontratës). 

- Parimet e funksionimit dhe përdorimit të pajisjeve teknologjike. 

- Njohuri mbi ligjet, udhëzimet administrative, standardet në fushën e ushqimit.  

- Teknikat e inspektimit (kontrollimi) të  lokaleve të përpunimit të ushqimeve. 

- Teknikat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave për analizë. 

- Teknikat e kontrollit të lëndëve të para ushqimore bimore. 

- Kontrollimi i jashtëm i lëndëve të para ushqimore.  

- Kontrollimi fizik, kimik dhe mikrobiologjik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  



 

- Pranimi i lëndëve të para ushqimore. 

- Klasifikimi i lëndëve të para ushqimore. 

- Analizimi i lëndëve të para ushqimore. 

- Ambalazhimi dhe deponimi i lëndëve të para ushqimore. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e lëndëve të para ushqimore, ndihmëse dhe shtesave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës  

- të dezinfektojë enët e mjedisin e punës sipas kërkesave higjeno-sanitare; 

- të seleksionojë pemët për prodhimin e lëngjeve, reçelit, kompostos, marmelatës 

- të lajë pemët dhe perimet; 

- të heqë bërthamat dhe cipat; 

- të përgatit lëndët shtesë sipas kërkesave të prodhimit 

- të seleksionojë me kujdes perimet për prodhimin e marinadave; 

- të seleksionojë me kujdes perimet për prodhimin e turshive; 

- të hedhë lëndën e parë dhe ndihmëse në brumë-gatuese 

- të nxjerrë brumin nga brumë-gatuesja; 

- të sistemojë tavat  për pjekjen e bukës;  

- të aplikojë metoda të ndryshme për formësimin e bukëve; 

- të sistemojë bukët pas pjekjes 

- të pastrojë mishin e kafshëve dhe shpezëve; 

- - të transportojë  mishin në vendin e përpunimit; 

- -  të pastrojë mishin nga kockat; 

- -  të copëtojë mishin; 

- -  të ndajë mishin për kuter dhe përzierës; 

- -   të  hedhë mishin në kuter; 

- -   të  hedhë mishin në përzierëse; 

- të kryejë matje të sakta  të vëllimeve të qumështit sipas kërkesës; 

- të filtrojë qumështin; 

- të përgatisë mjetet për zierjen e qumështit; 



- -     të hedhë  qumështin në kazanin e zierjes; 

- -     të kontrollojë me kujdes procesin e ngrohjes së qumështit; 

- të përgatisë ambalazhet për mbushje sipas procedurave standarde; 

- të etiketojë ambalazhet; 

- të vendosë produktet e ambalazhuara në kutitë e  ambalazhit; 

- të magazinojë produktin e ambalazhuar; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Repartet përpunuese të lëndëve të para ushqimore,  

- Mjete pune, makineri për kryerjen e proceseve parapërgatitore. 

- Makina për klasifikim, ambalazhim dhe dezinfektim. 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajisje të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Materiale studimore. 

- Katalogë dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për pranimin, klasifikimin dhe 

ambalazhimin e lëndëve të para ushqimore. 

- Fletëraport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet dhe kriteret e përdorimit të mjeteve larëse e dezinfektuese. 

- Teknikat e operacioneve përgatitore të lëndëve të para ushqimore. 

- Kriteret e përdorimit të lëndët shtesë (aditivëve). 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.   

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Zbatimi i rregullave dhe kritereve mbi mjetet larëse dhe dezinfektuese. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve përgatitore. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



 

RM7: Nxënësi kryen ambalazhimin dhe paketimin e prodhimeve bimore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë mjetet e punës  

- të përzgjedhë e ambalazhit sipas kërkesës; 

- të bëjë pastrimin e ambalazheve para përdorimit; 

- të bëjë kontrollimin e ambalazheve; 

- të largojë ambalazhet me defekte; 

- të përgatit ambalazhet për etiketim; 

- të vendos etiketat në ambalazhe; 

- të vendos datën e prodhimit dhe skadimit ne etiketë 

- të paketojë prodhimet; 

- të caktojë vendin më të përshtatshëm për ruajtjen e lëndëve të para ushqimore; 

- të transportojë  lëndët e para ushqimore në vendin e deponimit ; 

- të sistemojë lëndët e para ushqimore në depot e ruajtjes; 

- të lëshojë në veprim stabilimentet e ajrimit në momentin e duhur; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri ushqimore. 

- Makina për klasifikim dhe etiketim. 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajisje të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Katalogë dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për pranimin, klasifikimin dhe 

ambalazhimin e lëndëve të para bimore e shtazore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e ambalazheve në industrinë ushqimore. 

- Mënyrat e kontrollit të ambalazheve. 

- Metodat dhe rëndësia e etiketimit. 

- Mënyrat e paketimit të prodhimeve ushqimore. 

- Rregullat e sigurisë në punë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja dhe përgatitja e ambalazhit. 

- Ambalazhimi i lëndëve të para sipas kërkesave. 

- Vendosja e etiketave. 

- Mënyrat e paketimit të prodhimeve ushqimore. 

- Sistemimi i lëndëve të para ushqimore në depo. 

- Lëshimi në veprim i pajisjeve në depot për ruajtje. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë së punës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative . 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 



 

  

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT  

“BAZAT E TEKNOLOGJISË USHQIMORE 2” 

 Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 14.0 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e teknologjisë ushqimore 2”, klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë e higjienës në industrinë ushqimore dhe mbrojtjen e mjedisit      

RM2: Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të para ushqimore me 

prejardhje shtazore 

RM3: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe karakteristikat e përgjithshme të aditivëve dhe 

konservanseve të cilat përdoren në prodhimet shtazore 

RM4: Nxënësi teston pajisjet para fillimit të punës 

RM5: Nxënësi përgatit dhe lëshon pajisjet për punë 

RM6: Nxënësi lanë dhe pastron pajisjet e punës 

 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë e higjienës në industrinë ushqimore dhe mbrojtjen e mjedisit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e higjienës së mjedisit në vendin e punës; 

- të përshkruaj rëndësinë e higjienës personale të punonjësve të industrisë ushqimore; 

- të tregojë mënyrën e mbajtjes së higjienës në industrinë ushqimore; 

- të aplikojë masat higjieno-shëndetësore në punë 

- të tregojë se cilët janë  faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit; 

- të tregojë se cilat veprime duhet të ndërrmirren për parandalimin e ndotjes së mjedisit; 

- të tregojë se cilat janë mënyrat e paratrajtimit dhe të trajtimit të llojeve të ujërave të shkarkuara në 

industrinë ushqimore; 

- të tregojë së ç’farë efekti negativ kanë mbeturinat në industrinë ushqimore; 

- të tregojë se si duhet të bëhet sortimi, klasifikimi dhe sistemimi i mbeturinave;  

- të klasifikojë mbeturinat; 

- të deponojë mbeturinat në vendin e duhur; 

- të pastrojë mjetet dhe vendin e punës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Laboratori me pajisje. 

- Pajisje dhe uniformë të punës. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Faktorët që ndikojnë në ndotjen e mjedisit. 

- Veprimet që duhet të ndërrmiren për parandalimin e ndotjes së mjedisit. 

- Mënyrat e paratrajtimit dhe të trajtimit të llojeve të ujërave të shkarkuara në industrinë 



 

 

ushqimore. 

- Efekti negativ që kanë mbeturinat. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i masave shëndetësore në industrinë ushqimore (kërkesat higjieno-shëndetësore në 

prodhim). 

- Përshkrimi i higjienës së mjedisit dhe higjienës personale e punonjësve të industrisë ushqimore. 

- Klasifikimi dhe sistemimi i mbeturinave. 

- Pastrimi i mjedisit të punës, teknika e larjes dhe dezinfektimit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi përshkruan karakteristikat e përgjithshme të lëndëve të para ushqimore me 

prejardhje shtazore. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e zhvillimit të blegtorisë dhe shpeztarisë; 

- të tregojë rëndësinë e mishit si lëndë e pare; 

- të tregojë mënyrën e përfitimit të mishit te kafshëve dhe shpezëve; 

- të tregojë përbërjen kimike dhe vetit e mishit të kafshëve dhe shpezëve; 

- të tregojë vlerën ushqyese të mishit si lëndë e pare; 

- të tregoje llojet dhe përbërjen kimike të peshqve; 

- të tregojë vlerat ushqyese te peshqve; 

- të tregojë ndërtimin e kokrrës së vezëve dhe karakteristikat e tyre; 

- të tregojë rëndësinë e vezëve si ushqim;  

- të tregojë vlerat ushqyese të vezëve; 

- të shpjegojë qumështin si lëndë e pare; 

- të tregojë  përbërjen fiziko kimike të qumështit; 

- të tregojë mënyrat e grumbullimit, transportimit dhe ruajtjes së qumështit deri ne përpunimin e 

tij; 

- të tregojë mënyrat e ruajtjes së qumështit; 

- të shpjegojë rëndësinë e zhvillimit të bletarisë; 

- të tregojë përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të mjaltit; 

- të tregojë karakteristikat organo-leptike të mjaltit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 



 

 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Laboratori me pajisje. 

- Prodhime ushqimore shtazore te llojeve të ndryshme. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e zhvillimit të blegtorisë dhe shpëztarisë. 

- Peshqit dhe vlerat ushqyese e tyre. 

- Vezët dhe vlera ushqyese e tyre. 

- Qumështi dhe përbërja fiziko-kimike e tij. 

- Rëndësia e zhvillimit të bletarisë. 

- Mjalti, përbërja kimike dhe vlera ushqyese e tij. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përfitimi, përbërja dhe vetitë e mishit të kafshëve si lëndë e parë. 

- Përfitimi, përbërja dhe vetitë e mishit të shpezëve si lëndë e parë. 

- Grumbullimi, transportimi dhe ruajtja e qumështit deri në përpunim. 

- Karakteristikat organo-leptike të mjaltit. 

- Përcaktimi i vlerave ushqyese të vezëve dhe peshkut. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan rëndësinë dhe karakteristikat e përgjithshme të aditivëve dhe 

konservanseve të cilat përdoren në prodhimet shtazore. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj parimet e përdorimit të aditivëve dhe konservansëve sipas prodhimeve; 

- të tregojë qëllimin e përdorimit të aditivëve dhe konservanseve ne industritë ushqimore shtazore; 

- të tregojë llojet e aditivëve dhe konservansëve që përdorën në prodhimet shtazore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  

- Kompjuter dhe materiale didaktike 

- Punëtoria e shkollës 

- Prodhime ushqimore te llojeve të ndryshme. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 



 

 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qëllimi i përdorimit te shtesave(aditivëve). 

- Llojet e shtesave dhe konservanseve që përdorën në industrinë ushqimore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrim i parimeve për përdorimin e shtesave ushqimore (përdorimi i  tyre sipas kritereve). 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi teston pajisjet para fillimit të punës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të zbatojë udhëzuesit mbi përdorimin e pajisjeve të punës; 

- të njohë pajisjet e punës; 

- të përzgjedh mjetet mbrojtëse për punë sipas profesionit; 

- të kontrollojë gjendjen teknike të pajisjeve të punës; 

- të kontrollojë gjendjen higjienike të pajisjeve të punës; 

- të evidentojë problemet e mundshme në fletraportin e punës; 

- të riparojë defektet e lehta në rast nevoje; 

- të zëvendësojë pjesët e prishura të pajisjeve dhe stabilimenteve me ato funksionale; 

- të raportojë për defektet tek përgjegjësi; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industria ushqimore. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në rast nevoje. 

- Pajisjet dhe stabilimentet teknologjike. 

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Parimet e funksionimit të makinave përpunuese ushqimore. 

- Metodat e mirëmbajtjes së makinerive. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrollimi i rregullt i pajisjeve dhe stabilimenteve. 

- Riparimi i defekteve të pajisjeve. 

- Zëvendësimi i pjesëve  të dëmtuara. 



 

- Zbatimi i rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi përgatit dhe lëshon pajisjet për punë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të planifikoj qëllimin e veprimtarisë së punës me pajisje; 

- të përzgjedhë pajisjet dhe stabilimentet për përdorim varësisht nga lloji i punës në industrinë 

ushqimore; 

- të vë në pozicionin e duhur pajisjet për përdorim; 

- të përcaktojë sasinë e produktit në përputhshmëri me kapacitetin e pajisjeve ; 

- të programojë dhe startojë procesin e punës me pajisjet konkrete; 

- të përcjellë gjatë gjithë kohës së punës funksionalitetin e   pajisjeve; 

- të ndërpresë përkohësisht procesin e punës së pajisjeve në rast të avarisë; 

- të evidentojë problemet ne fletraportin e punës; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industria ushqimore. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në rast nevoje. 

- Pajisjet dhe stabilimentet teknologjike. 

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Planifikimi i llojit të produktit. 

- Programimi dhe startimi në punë i pajisjeve të teknologjisë ushqimore. 

- Kontrollimi i funksionalitetit të pajisjeve gjatë procesit të punës. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisi 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përcjellja e vazhdueshme e funksionimit të makinerive. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 



 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi lanë dhe pastron pajisjet e punës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë pajisjet dhe mjetet e punës; 

- të lexojë udhëzuesin mbi përdorimin e mjeteve larëse; 

- të lexojë udhëzuesin mbi përdorimin e mjeteve dezinfektuese; 

- të zbatojë me përpikëri udhëzimet e përdorimit; 

- të kontrollojë gjendjen higjienike te pajisjeve të përdorura; 

- të përzgjedhë mjetet larëse dhe dezinfektuese; 

- të përdorë sipas kritereve mjetet larëse; 

- të përdorë sipas kritereve mjetet dezinfektuese; 

- të pastroj veglat e punës; 

- të vendos mjetet e punës në vendet e duhura dhe sigurta; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik si dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industria ushqimore. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në rast nevoje. 

- Pajisjet dhe stabilimentet teknologjike. 

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Metodat e pastrimit të pajisjeve dhe stabilimenteve. 

- Mjetet larëse dhe dezinfektuese. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pastrimi i pajisjeve dhe stabilimenteve sipas kritereve. 

- Përzgjedhja e pajisjeve dhe mjeteve larëse. 

- Përzgjedhja e pajisjeve dhe mjeteve dezinfektuese. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit . 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 



 

 

  

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 

“KIMI ANALITIKE” 

Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Kimia Analitike” klasa 10: 

  

RM1: Nxënësi shpjegon bazat teorike të kimisë analitike 

RM2: Nxënësi shpjegon reaksionet jonike  

RM3: Nxënësi përshkruan analizën kimike cilësore 

RM4: Nxënësi përshkruan kiminë analitike sasiore 

RM5: Nxënësi përshkruan metodat gravimetrike të analizës 

RM6: Nxënësi përshkruan metodat vellimetrike të analizës 

RM7: Nxënësi përshkruan metodat instrumentale të analizës 

  

RM1: Nxënësi shpjegon bazat teorike të kimisë analitike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit:Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegojë klasifikimin e metodave analitike; 

- të theksojë vetitë e tretësirave ujore; 

- të përshkruajë elektrolitet dhe llojet e elektroliteve;   

- të shpjegojë shpërbashkimin elektrolitik; 

- të përshkruajë reaksionet dhe ekuacionet kimike.   

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike,  

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit 

- Sllajde, skema të ndryshme 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkruan klasifikimin e metodave analitike.  

- Identifikon vetit e tretësirave.   

- Përkufizon shpërbashkimin elektrolitik. 

- Shpjegon reaksionet kimike. 

- Përshkruan ligjin mbi veprimin e masave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Klasifikimi i metodave analitike. 

- Dallimi i vetive të tretësirave. 

- Ilustrimi i shpërbashkimit elektrolitik. 

- Barazimi i reaksioneve kimike.  

- Zbatimi i ligjit të veprimit të masave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  



- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli.  

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

  

RM2: Nxënësi shpjegon reaksionet jonike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të shpjegojë ekuilibrin kimik; 

- të shpjegojë tretshmërinë dhe produktin e tretshmërisë për substancat e ndryshme kimike; 

- të shpjegojë procesin e neutralizimit dhe hidrolizës; 

- të shpjegojë tretësirat buferike dhe indikatorët. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore  

- Punëtoria e shkollës 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike,  

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit 

- Sllajde, skema të ndryshme 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruaj faktorët që ndikojnë në ekuilibrin kimik. 

- Përkufizoj tretshmërinë dhe produktin e tretshmërisë. 

- Identifikoj tretshmërinë dhe produktin e tretshmërisë. 

- Krahasoj neutralizimin dhe hidrolizën. 

- Shpjegoj tretësirat buferike. 

- Numëroj llojet e indikatorëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Analizimi i faktorëve që ndikojnë në ekuilibër. 

- Ilustroimi i tretshmërisë dhe produktit të tretshmërisë. 

- Dallimi i neutralizimit dhe hidrolizës. 

- Kategorizimi i tretësirave buferike. 

- Ndarja e llojeve të indikatorëve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative  

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  



Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

  

  

RM3: Nxënësi përshkruan analizën kimike cilësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit:Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë rrugët e analizës cilësore dhe kushtet në të cilat zhvillohen reaksionet 

analitike; 

- të analizojë ndjeshmërinë e reaksioneve analitike dhe klasifikimin e kationeve dhe anioneve 

në grupe analitike; 

- të identifikojë kationet sipas grupeve analitike nga grupi i parë deri te grupi i pestë analitik; 

- të identifikojë anionet sipas grupeve analitike nga grupi i parë deri te grupi i tretë analitik. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike.  

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Sllajde, skema të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan rrugët e analizës cilësore. 

- Cakton kushtet ne te cilat zhvillohen reaksionet analitike. 

-  Përkufizon ndjeshmërinë e reaksioneve analitike. 

- Liston kationet ne grupe analitike. 

- Identifikon anionet ne grupe analitike. 

- Liston anionet ne grupe analitike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shqyrtimi i rrugëve të analizës cilësore. 

- Njehsimi i kushteve në të cilat zhvillohet reaksioni. 

- Shqyrtimi i ndjeshmërisë së reaksioneve kimike. 

- Kategorizimi i kationeve dhe anioneve në grupe analitike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  



- Pyetje – përgjigje me shkrim  

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

 

RM4: Nxënësi përshkruan kiminë analitike sasiore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë parimet e kimisë analitike kuantitative; 

- të klasifikojë metodat kuantitative  të analizës; 

- të bëjë dallimin në mes të analizës kimike kualitative (cilësore)  dhe kuantitative (sasiore); 

- të përkufizojë termin analizë kimike; 

- të shpjegojë metodat klasike të analizës kimike dhe metodat bashkëkohore instrumentale të 

analizës kimike 

- të theksojë rëndësinë e analizës kualitative dhe kuantitative. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore  

- Punëtoria e shkollës 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike,  

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit 

- Sllajde, skema të ndryshme 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i rëndësisë së kimisë analitike.  

- Identifikimi i metodave kuantitative të analizës. 

- Shpjegimi i dallimit midis analizës sasiore dhe cilësore. 

- Përkufizimi i termit analizë kimike. 

- Shpjegon  rendësin e kimisë analitike cilësore dhe sasiore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Klasifikon metodat kuantitative te analizës 

- Dallon analizën cilësore prej asaj sasiore 

- Ilustron termin analize kimike 

- Analizon rendësin e kimisë analitike 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim.  

- Listë kontrolli. 



Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

 

RM5: Nxënësi përshkruan metodat gravimetrike të analizës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit:Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë parimet e kimisë analitike kuantitative; 

- të klasifikojë metodat kuantitative  të analizës; 

- të bëjë dallimin në mes të analizës kimike kualitative (cilësore)  dhe kuantitative (sasiore); 

- të përkufizojë termin analizë kimike; 

- të shpjegojë metodat klasike të analizës kimike dhe metodat bashkëkohore instrumentale të 

analizës kimike; 

- të theksojë rëndësinë e analizës kualitative dhe kuantitative. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore  

- Punëtoria e shkollës 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike. 

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Sllajde, skema të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e kimisë analitike.  

- Metodat kuantitative te analizës. 

- Dallimin midis analizës sasiore dhe cilësore. 

- Termin analizë kimike. 

- Rendësin e kimisë analitike cilësore dhe sasiore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Klasifikimi i metodave kuantitative të analizës. 

- Dallimi i analizës cilësore prej asaj sasiore. 

- Ilustrimi i termit analizë kimike. 

- Analizimi i rëndësisë së kimisë analitike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  



- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

 

RM6: Nxënësi përshkruan metodat vëllimetrike të analizës     

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit:Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përshkruajë parimet bazë të volumetrisë  si metodë klasike e analizës dhe ndarjen e 

metodave volumetrike;  

- të shpjegojë pse metodat volumetrike nuk janë të sakta sa metoda e gravimetrisë, por janë më 

të shpejta; 

- të klasifikojë metodat e volumetrisë;  

- të identifikojë  metodat e neutralizimit në bazë të reaksioneve përkatëse; 

- të bëjë ndarjen e këtyre metodave në bazë të tretësirës standarde që përdoret për titullim;  

- të shpjegojë pse metodat e formimit të precipitatit  mund të përdoren për përcaktime sasiore; 

- të identifikojë  tretësirat standarde dhe indikatorët që përdoren;  

- të analizojë reaksionet e oksido-reduktimit që përdoren për përcaktim sasior, ndarjen e 

metodave redoks, tretësirat standarde që përdoren dhe indikatorët; 

- të identifikojë disa nga metalet që formojnë komplekse stabile me ligand të ndryshëm 

organik (NTA, EDTA) si dhe cilat janë tretësirat standarde dhe indikatorët që përdoren gjatë 

këtyre përcaktimeve; 

- të analizojë ecurinë e analizës volumetrike, titullimin në prani të indikatorëve përkatës, 

tretësirat për titullim dhe standardizimin e tyre, enët që përdoren për analiza volumetrike 

dhe përdorimin e tyre;   

- të llogarisë rezultatet në analizën volumetrike.  

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike.  

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Sllajde, skema të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përcakton vellimetrin dhe parimet e saj 

- Listoj metodat vellimetrike ne baze te reaksione kimike 

- Përkufizon metodën e neutralizimit acidimetrin dhe alkalimetrin 

- Identifikon metodat e precipitimit argjendometrin 

- Identifikon metodat redoks permanganometrin dhe jodometrin 

- Përshkruan kompleksometri 

- Cakton rezultate ne vellimetri 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Analizimi i vellimetrisë dhe parimeve të saj. 

- Shqyrtimi i metodave vëllimetrike në bazë të reaksioneve kimike. 

- Ilustrimi i metodës së neutralizimit acidimetri dhe alkalimetrik. 

- Kategorizimi i metodave të precipitimit në argjendometri. 

- Klasifikimi i metodave redoks në permanganometri dhe jodometri. 

- Zbërthimi i kompleksometrit. 



- Zgjedhja e detyrave në vëllimetri. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim.  

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

 

 

RM7: Nxënësi përshkruan rëndësinë e metodave instrumentale te analizës  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit:Nxënësi duhet të jetë i aftë:  

- të përkufizojë metodat instrumentale të analizës; 

- të rendisë metodat instrumentale të analizës; 

- të shpjegojë se ku  bazohen metodat instrumentale;   

- të theksojë se metodat optike përdoren për përcaktime sasiore në disa raste të analizës 

kimike;  

- të bëjë krahasimin në mes të elektroliteve dhe jo elektroliteve; 

- të dallojë procesin e jonizimit nga elektroliza dhe oksido-reduktimin në mënyrë që të mund 

të kuptoj  proceset që ndodhin në elektroda; 

- të përshkruajë metodën e kromatografisë si metodë efikase të ndarjes dhe përcaktimit sasior 

të sasive në gjurmë të shumë substancave kimike dhe ndarjen e kromatografisë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së kimi analitike. 

- Udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Sllajde, skema të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruajë metodat optike të analizës. 

- Përkufizoj metodat elektrokimike. 

- Tregon shembuj për elektrokiminë. 

- Identifikon metodat kromatografike. 

- Liston metodat kromatografike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi i metodave optike të analizës. 

- Analizimi i metodave elektrokimike. 

- Shqyrtimi i metodave kromatografike. 



- Kategorizimi i metodave kromatografike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi:  

- Komunikimi i drejt dhe profesional.  

- Bashkëpunimi.  

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve:  

Metodat e Vlerësimit:  

- Pyetje- përgjigje me gojë.  

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit:  

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit 

me karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të 

pikëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



PERSHKRUESI I MODULIT  

“MIKROBIOLOGJIA USHQIMORE” 

Klasa 10 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 7.0 Kredi (70 orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mikrobiologjia ushqimore” klasa 10: 

 

RM1: Nxënësi tregon gjallesat me organizëm të thjeshtë-mikroorganizmat 

RM2: Nxënësi shpjegon procesin e fermentimit dhe bazat ushqyese 

RM3: Nxënësi përshkruan prishjen e ushqimeve nga mikroorganizmat 

RM4: Nxënësi tregon për mikroflorën e prodhimeve ushqimore 

RM5: Nxënësi tregon sëmundjet që shkaktohen nga mikroorganizmat te njeriu 

RM6: Nxënësi kryen analiza mikrobiologjike në laborator 

 

RM1: Nxënësi tregon gjallesat me organizëm të thjeshtë-mikroorganizmat 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë gjallesat me organizëm të thjeshtë-mikroorganizmat; 

- të dallojë qelizën prokariote nga ajo eukariote; 

- të tregojë mjedisin ku janë të përhapura mikroorganizmat; 

- të tregojë rëndësinë e mikroorganizmave për natyrën dhe mjedisin; 

- të shpjegojë viruset, ndërtimin dhe problemet që shkaktohen nga viruset; 

- të shpjegojë bakteret, ndërtimin dhe rolin e tyre në mjedis; 

- të shpjegojë kërpudhat, klasifikimin, ndërtimin dhe rolin e tyre në mjedis. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Mikroskop, sllajde, skema. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Bakteret ndërtimi, përhapja dhe roli i tyre në natyrë dhe mjedis. 

- Viruset ndërtimi, përhapja dhe problemet që shkaktohen nga viruset. 

- Kërpudhat ndërtimi, përhapja dhe roli i tyre në natyrë dhe mjedis. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i gjallesave me organizëm të thjeshtë. 

- Klasifikimi i baktereve, viruseve dhe kërpudhave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 



 

 

 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi shpjegon procesin e fermentimit dhe bazat ushqyese. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e fermentimit; 

- të tregojë lëndët bazë në industrinë e fermentimit, ndarjen e tyre; 

- të tregojë cilat janë lëndët ndihmëse në industrinë e fermentimit; 

- të shpjegojë bazat ushqyese; 

- të tregojë mënyrë e përgatitjes së bazave ushqyese; 

- të tregojë  llojet e bazave ushqyese. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Mikroskop, sllajde, skema. 

- Industri përpunuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Fermentimi dhe llojet e tij dhe shkaktaret e procesit te fermentimit, 

- Lëndët ndihmëse në industrinë e fermentimit 

- Bazat ushqyese, llojet e tyre. 

- Llojet e bazave ushqyese. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ndarja e lëndëve bazë në industrinë e fermentimit.  

- Përgatitja e bazave ushqyese. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3:  Nxënësi përshkruan prishjen e ushqimeve nga mikroorganizmat.  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë faktorët jashtëm dhe të brendshëm që ndikojnë në zhvillimin e mikroorganizmave; 



 

 

- të tregojë mënyrat e ekzaminimit mikrobiologjik të artikujve ushqimorë; 

- të tregojë mënyrat e ruajtjes nga insektet dhe myshqet; 

- të tregojë mënyrat e ruajtjes së ushqimit nga prishja; 

- të tregojë mënyrat e konservimit të ushqimit; 

- të tregojë sëmundjet infektive të shkaktuara te njeriu nga prishja e ushqimit; 

- të tregojë mikroorganizmat që shkaktojnë prishjen e ushqimit; 

- të tregojë mënyrat e identifikimit të mikroorganizmave që shkaktojnë prishjen e ushqimit; 

- të shpjegojë mënyrën e mbrojtjes së organizmit nga sëmundjet infektive; 

- të shpjegojnë sistemin mbrojtës imunitar; 

- të tregojë antibiotikët dhe mënyrën e veprimit të tyre ndaj sëmundjeve infektive; 

- të përshkruajë mënyrën e mbajtjes së higjienës për tu mbrojtur nga sëmundjet infektive. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Mikroskop, sllajde, skema. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e mikroorganizmave. 

- Sëmundjet e fituara nëpërmjet ushqimit të prishur nga mikroorganizmat. 

- Llojet e mikroorganizmave që shkaktojnë prishjen e ushqimit. 

- Mbrojtja e organizmit nga infeksionet. 

- Antibiotikët dhe roli i tyre ndaj sëmundjeve infektive 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ekzaminimi mikrobiologjik i artikujve ushqimor. 

- Mbrojtja e ushqimeve nga insektet dhe myshqet. 

- Mënyrat e identifikimit të mikroorganizmave që shkaktojnë prishjen e ushqimit.  

- Ruajtja dhe konservimi i ushqimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4:  Nxënësi tregon mikroflorën e prodhimeve ushqimore.   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 



 

- të tregojë për mikroflorën e qumështit dhe nënprodukteve të tij; 

- të tregojë për mikroflorën e mishit dhe nënprodukteve të tij; 

- të tregojë për mikroflorën e peshkut dhe prodhimeve te detit; 

- të tregojë për mikroflorën e vezëve dhe nënprodukteve të tyre; 

- të tregojë për mikroflorën e pemëve dhe perimeve; 

- të tregojë për mikroflorën e pijeve alkoolike dhe joalkoolike; 

- të tregojë për mikroflorën e ushqimeve të përziera (mielli,produktet e furrës,majoneza, salcat, 

konservat). 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore.  

- Punëtoria e shkollës. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Prodhime të ndryshme ushqimore me prejardhje bimore dhe shtazore. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Diapozitiv dhe burime nga interneti lidhur me përmbajtjen e  kapitullit. 

- Mikroskop, sllajde, skema. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mikroflora e qumështit dhe nënprodukteve të tij. 

- Mikroflora e mishit dhe nënprodukteve të tij. 

- Mikroflora e peshkut dhe prodhimeve te detit. 

- Mikroflora e vezëve dhe nënprodukteve të tyre. 

- Mikroflora e pemëve dhe perimeve. 

- Mikroflora e pijeve alkoolike dhe joalkoolike. 

- Mikroflora e ushqimeve të përziera (mielli, produktet e furrës, majoneza, salcat, konservat). 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Analizimi i ushqimeve me prejardhje bimore. 

- Analizimi i ushqimeve me prejardhje shtazore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5:  Nxënësi tregon sëmundjet që shkaktohen nga mikroorganizmat te njeriu. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë sëmundjet e shkaktuara nga mikroorganizmat te njeriu; 

- të tregojë sëmundjet dhe pasojat e tyre për organizmin e njeriut;  

- të tregojë për tuberkulozin dhe pasojat nga kjo sëmundje; 



 

- të tregojë për tifon e zorrëve dhe pasojat nga kjo sëmundje; 

- të tregojë për SIDA dhe pasojat nga kjo sëmundje; 

- të tregojë sëmundjet venerike; 

- të shpjegojë mënyrat dhe metodat higjienike, rëndësinë e higjienës në mbrojtjen nga 

mikroorganizmat; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, udhëzues të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Mikroskop, sllajde, skema. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tuberkulozi. 

- Tifoja e zorrëve. 

- SIDA. 

- Sëmundjet venerike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Aplikimi i praktikave të mira higjienike si dhe  rëndësia e higjienës në mbrojtjen nga sëmundjet. 

- Aplikimi i masave mbrojtëse nga sëmundjet. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi kryen analiza mikrobiologjike në laborator 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përgatisë mostrat për analizë; 

- të përgatisë terrenet ushqyese për kultivimin e mikroorganizmave të caktuar; 

- të përgatisë preparatet afatshkurtra dhe afatgjata për vrojtimin e mikroorganizmave; 

- të vizatojë në fletore mikroorganizmat e vërejtur në preparate; 

- të zbatojë si duhet rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përcaktimit sasior të 

substancave; 

- të vizatojë qelizat e vrugut të dhëmbëve; 

- të vizatojë qelizat e gungzave të bimëve bishtajore; 

- të vizatojë qelizat e mykut të bukës; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të  ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 



 

  

- Terrene ushqyese, pjata petri, preparate të ndryshme kimike 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë-praktikum. 

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kulturat e mikroorganizmave. 

- Terrenet ushqyese të kulturave bakterore. 

- Terrenet ushqyese të kulturave kërpudhore. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përcaktimit sasior të substancave. 

- Preparatet për vrojtimin e baktereve. 

- Preparatet për vrojtimin e kërpudhave 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Matja dhe vëzhgimi për studime mikrobiologjike.   

- Përdorimi dhe vëzhgimi me mikroskop. 

- Sterilizimi i mjeteve që përdoren në mikrobiologji. 

- Mbjellja e mikroorganizmave në terrene ushqyese. 

- Klasifikimi i gjallesave me organizëm të thjeshtë. 

- Klasifikimi i baktereve, viruseve dhe kërpudhave 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PËRSHKRUESI I MODULIT  

PROCESET THEMELORE NË INDUSTRINË USHQIMORE 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: Kredi 14.0 (140 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK  

 Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK  

 Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP  

 Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit: ”Proceset themelore ne industrinë ushqimore     ”, klasa 11:  

  

RM1: Nxënësi tregon proceset themelore ne industrinë ushqimore dhe bazat e hidraulikës 

RM2: Nxënësi tregon për mbartjen sasisë së lëvizjes dhe mekanikës së   lëngjeve, çvendosjen e 

lëngjeve dhe mënyrat e çvendosjes së lëngjeve 

RM3: Nxënësi përshkruan shkëmbimin e nxehtësisë – Transmetimin e nxehtësisë në proceset e 

teknologjisë ushqimore                              

RM4: Nxënësi përshkruan sistemet heterogjene të materialeve të ngurta, të përzierjes dhe emulgimit  

RM5: Nxënësi interpreton për proceset e ndarjes me natyrë mekanike dhe difuzive 

RM6: Nxënësi përshkruan proceset e ruajtjes së produkteve ushqimore nëpërmjet trajtimeve 

termike te ftohjes dhe ngrohjes 

RM 7: Nxënësi bën procesin e avullimit , distilimit , rektifikimit të lëngut , absorbimin, ekstraktimin  

dhe kristalizimin e tretësirës  

 

RM1:  Nxënësi tregon proceset themelore ne industrinë ushqimore dhe bazat e hidraulikës  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë paraqitjen e koncepteve themelore ne industrinë ushqimore; 

- të përcakton klasat e produkteve ushqimore; 

- të paraqet konceptet baze te proceseve njësi dhe klasifikimin e tyre dhe teorinë e modelimit. 

- të tregojë veçoritë për bazat e hidraulikes madhësitë dhe përmasat; 

- të klasifikojnë proceset baze te hidraulikes, përcaktimet themelore , densitetin, peshën specifike, 

presionin, kapacitetin termik temperaturën, diagramin e fazave të ujit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Veçoritë e koncepteve themelore ne industrinë ushqimore. 

- Veçoritë e për bazat e hidraulikës. 

- Dendësinë dhe viskozitetin e lëngjeve si dhe trysninë qe krijojnë. 

- Lëngjet gjatë lëvizjes. 

- Rezistencën e lëngjeve që lajmërohet në tubacione. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tregimi i llojeve të produkteve ushqimore. 

- Tregimi i llojeve të proceseve njësi dhe klasifikimin e tyre dhe teorinë e modelimit. 

- Dallimi i llojeve të sistemeve të hidraulikës  densitetin, peshën specifike, presionin, kapacitetin 

termiktemperaturwn, diagramin e fazave të ujit. 

- Përcaktimi i veçorive për bazat e hidraulikës. 



Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

- Detyre shtëpie, skicimi i një sistemi për bazat e hidraulikws.    

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

RM2: Nxënësi tregon për mbartjen sasisë së lëvizjes dhe mekanikës së   lëngjeve, çvendosjen e 

lëngjeve dhe mënyrat e çvendosjes së lëngjeve       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë kuptimin për mbartjen sasisë së lëvizjes dhe mekanikës së lëngjeve; 

- të  tregojë natyrën rrjedhësve ç’është ç’vendosja e lëngjeve dhe si realizohet; 

- të tregojë statikën e lëngjeve, presionin hidrostatik; 

- të dallojnë pompat dhe karakteristikat kryesore të tyre; 

- të tregojë veçoritë e kapacitetin e pompës dhe lartësinë e thithjes; 

- të tregojë veçoritë e përdorimin e pompës në mënyrë të drejtë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore.  

- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 

- Tërësi te thjeshta te pompave  te ndryshme. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruajnë kuptimin për mbartjen sasisë së lëvizjes dhe mekanikës së lëngjeve 

- Përshkruajnë ç’është ç’vendosja e lëngjeve dhe si realizohet. 

- Përshkruajnë  konstruksionin e pompave  llojet dhe veçoritë e kapacitetin e pompës dhe lartësinë e 

thithjes. 

- Përshkruajnë veçoritë e  përdorimin e pompës në mënyrë të drejtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i në zbatimet e statistikës se lëngjeve, manometrat. 

- Dallimi i pompave dhe karakteristikat kryesore të tyre. 

- Tregimi për llojet e çvendosjen e lëngjeve. 

- Përcaktimi i veçorive të pompave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 



Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

RM3: Nxënësi përshkruan shkëmbimin e nxehtësisë – Transmetimin e nxehtësisë në proceset e 

teknologjisë ushqimore                              

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- të përshkruajë shkëmbimin e nxehtësisë; 

- të përshkruajë llojet e shkëmbyesve te nxehtësisë; 

- të përshkruajë rendisin e faktorëve qe shkaktojnë shkëmbimin e nxehtësisë; 

- të përshkruajë rëndësinë e koeficientit te transmetimit te nxehtësisë; 

- të përshkruajë humbjet e nxehtësisë; 

- të theksojë arsyet e humbjes së nxehtësisë. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te shkëmbimin e nxehtësisë.                        

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përshkruan llojet e shkëmbyeseve të nxehtësisë - tipat; 

- Përshkruan materialet e ndërtimit të shkëmbimin e nxehtësisë;  

- Përshkruan sipërfaqet punuese të shkëmbimit të nxehtësisë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Tregimi për llojet e shkëmbimit te nxehtësisë – tipat. 

- Përzgjedhja e llojeve të shkëmbimit të nxehtësisë. 

- Tregimi për sipërfaqet punuese të çifteve me friksion dhe forcat. 

- Llogaritja e humbjes së nxehtësisë. 

- Dallimi i mënyrave të shkëmbimit të nxehtësisë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

 

RM4: Nxënësi përshkruan sistemet heterogjene të materialeve të ngurta, të përzierjes dhe emulgimit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të bëjë klasifikimin e sistemeve te materialeve të ngurta; 

- të tregojë veçoritë e sistemeve të materialeve të ngurta: thërrmimi , bluarja  dhe sitja; 



- të bëjë klasifikimin e sistemeve heterogjene apo te përzierja; 

- të tregojë veçoritë e sistemeve të përzierjes dhe emulgimit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Bëjë klasifikimin  e sistemeve të materialeve të ngurta dhe sistemeve heterogjene apo te përzierjes; 

- Përshkruan  veçoritë e thërrmimit , bluarjen, sitjes dhe të përzierjes dhe emulgimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i llojeve të sistemeve heterogjene. 

- Përcaktimi i veçorive të sistemeve heterogjene. 

- Llogaritja e shpejtësisë së të përzierjes dhe emulgimit. 

- Dallimi i llojeve të materialeve të ngurta: thërrmimin , bluarjen  dhe sitjen. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

 

RM5: Nxënësi interpreton për proceset e ndarjes me natyrë mekanike dhe difuzive                      

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- të klasifikojë materialin sipas natyrës mekanike Dekantimit, filtrimit,  kristalizimin, avullimit, 

tharjes dhe liofilizmit; 

- të përshkruajnë proceset e ndarjes së materialit me natyrë mekanike si dekantimin, filtrimin, 

kristalizimin, avullimin, tharjen dhe liofilizmin; 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë dhe maketa te ndryshme te makinave te ndryshme. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Llojet, proceset mekanike dhe difuzive të cilat përdorën për dekantimin, filtrimin  kristalizimin, 

avullimin, tharjen dhe liofilizmin e produkteve të ndryshme ushqimore; 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi i llojeve, detyrave të dekantimit , filtrimit, kristalizimit, avullimit, tharjes dhe liofilizmit. 

- Dallimi i makinave të cilat përdorën për mbushje dhe mbyllje. 

- Përcaktimi i madhësisë karakteristike të makinave dhe operacionet vepruese ndaj materialit. 

- Dallimi i proceseve të ndarjes mekanike nga ato difuzive. 



- Vizatimi i skemës së makinave dhe operacionet vepruese ndaj materialit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

 

RM6: Nxënësi përshkruan proceset e ruajtjes së produkteve ushqimore nëpërmjet trajtimeve termike 

te ftohjes dhe ngrohjes 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë të: 

- të përshkruajnë metodat e pasterizimit dhe sterilizimit termik; 

- të përshkruajnë pajisjet e sterilizimit dhe pasterizimit; 

- të përshkruajnë sistemin e ambalazhimit aseptik; 

- të përshkruajnë përdorimin e temperaturave te ulëta në ruajtjen e produkteve ushqimore; 

- të përshkruajnë  përdorimin e mediumeve tjera për ngrohje; 

- të përshkruajnë ftohjen dhe mediumet qe përdorën për ftohje; 

- të kryejnë llogaritje të thjeshta të kapacitetit të tyre; 

- të përshkruajnë teknikat e sigurimit qe duhet te merren ne repartet e ngrohjes. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore. 

- Skema, katalogë me forma te ndryshme te pajisjeve për ngrohjen dhe ftohjen. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Aparaturat konstruktive te pajisjeve për ngrohjen dhe ftohjen. 

- Tolerancat, kontrollimin e pajisjeve për ngrohjen dhe ftohjen. 

- Ngrohjen me avull uji me metodën e drejtpërdrejtë, e jo drejtpërdrejtë. 

- Ngrohjen me avull lëngjesh të nxehta. 

- Ngrohjen me gaze të furrës. 

- Njohuri të përgjithshme për ftohjen. 

- Bilancet e ftohjes. 

- Ftohja me agjentë të temperaturave të ulëta. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Shpjegimi për tolerancat, kontrollimin e pajisjeve për ngrohjen dhe ftohjen. 

- Krahasimi dhe zgjedhja e shkëmbyesit. 

- Llogaritja e shkëmbyesve të nxehtësisë. 

- Masat e sigurimit në repartet e shkëmbimit të nxehtësisë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 



Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje–përgjigje me shkrim. 

- Pyetje-përgjigje me gojë. 

Evidentimi i Vlerësimit: informime për politikat e personelit 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 

 

RM7:  Nxënësi bën procesin e avullimit, distilimit, rektifikimit të lëngut, adsorbimin, ekstraktimin  

dhe kristalizimin e tretësirës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të bëjë procesin e avullimit; 

- të bëjë procesin e distilimit; 

- të bëjë procesin e rektifikimit; 

- të bëjë procesin e adsorbimin; 

- të bëjë procesin e ekstraktimin; 

- të bëjë procesin e kristalizimit. 

Kushtet e nevojshme:  

- Klasë mësimore.  

- Kompjuter dhe mjete komunikimi. 

- Tërësi te thjeshta te pompave  te ndryshme 

- Materiale të shkruara. 

- Mjete dhe materiale prezantuese dhe vizualizuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Procesi i avullimit , distilimit, rektifikimit të lëngut, adsorbimin, ekstraktimin  dhe kristalizimin e 

tretësirës dhe si realizohet. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Dallimi i proceseve të avullimit, distilimit, rektifikimit të lëngut, adsorbimin, ekstraktimin dhe 

kristalizimin e tretësirës dhe karakteristikat kryesore të tyre. 

- Përcaktimi i veçorive të avullimit, distilimit, rektifikimit të lëngut, adsorbimin, ekstraktimin  dhe 

kristalizimin e tretësirës. 

- Përcaktimi i përmbajtjes së lagështirës. 

- Llogaritja e sasisë së ujit të lagur. 

- Përcaktimi i sasisë së nxehtësisë që është e nevojshme për tharje. 

- Përcaktimi i shpejtësisë së tharjes. 

- Dallimi i llojeve të ndryshme të sitave. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me shkrim. 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Listë kontrolli. 



Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

 

 

 

 

 

 

  



PERSHKRUESI I MODULIT  

“TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT TË DRITHRAVE DHE TE BRUMIT” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 24.5 Kredi (245 orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e përpunimit të drithërave dhe të brumit” klasa 

11: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan teknologjinë e përpunimit të drithërave 

RM2: Nxënësi pranon dhe analizon drithërat dhe prodhimet e tyre. 

RM3: Nxënësi përpunon drithërat dhe përfiton miellin 

RM4: Nxënësi përpunon miellin, prodhon bukën dhe pjekurina furrtare 

RM5: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon makarona 

RM6: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon biskota 

RM7: Nxënësi përgatit ushqime tradicionale nga mielli 

RM8: Nxënësi përgatit torte dhe desertë nga mielli 

RM9: Nxënësi prodhon vajra dhe yndyra bimore 

 

RM1: Nxënësi  përshkruan teknologjinë e përpunimit të drithërave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë procesin tekniko- teknologjikë të prodhimit të miellit; 

- të përshkruajë qëllimin e pastrimit të drithërave nga lëndët e huaja (papastërtitë); 

- të theksojë veprimet kryesore në teknologjinë e bluarjes; 

- të përshkruajë karakteristikat kryesore të pajisjeve që bëjnë pjesë në teknologjinë e pastrimit të 

drithërave; 

- të përshkruajë rëndësinë e përdorimit të makinave për pastrimin e drithërave që përdoren në 

fabrikat e miellit; 

- të dallojë makinat për pastrimin e drithërave që përdoren në fabrikat e miellit; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e makinave të bluarjes me cilindra; 

- të dallojë llojet e sitave; 

- të përshkruajë veprimin e ajrit gjatë pastrimit dhe bluarjes. 

- të përshkruajë teknologjinë e ambalazhimit të prodhimeve furrtare; 

- të dallojë materialin qe përdoret për ambalazhim; 

- të tregojë kushtet që duhet plotësuar materiali për ambalazhim; 

- të përshkruajë parimet e përgjithshme të ruajtjes së prodhimeve furrtare; 

- të tregojë metodat e ruajtjes së prodhimeve furrtare; 

- të tregojë kushtet që duhen plotësuar nga lokalet për depozitimin e prodhimeve furrtare; 

- të përshkruajë procesin e transportimit të prodhimeve furrtare; 

- të tregojë mjetet transportuese të prodhimeve furrtare; 

- të përshkruajë rregullat e sigurisë në pune, higjieno-sanitare dhe mbrojtjes se mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Reparte përpunuese të prodhimeve të përpunimit të drithërave, bukës, makaronave etj. 



 

- Prodhime ushqimore të llojeve të ndryshme. 

- Teksti i teknologjisë ushqimore, rregullore (standarde) etj. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të miellit. 

- Makinat për pastrimin e drithërave. 

- Llojet e sitave. 

- Llojet e miellit. 

- Pasurimi i griseve. 

- Përdorimi i ajrit gjatë pastrimit dhe bluarjes. 

- Rëndësia dhe mënyrat e ambalazhimit të  prodhimeve furrtare 

- Rëndësia dhe metodat e ruajtjes së prodhimeve furrtare 

- Rregullat e sigurisë në punë, higjieno-sanitare dhe mbrojtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pastrimi paraprak i drithërave. 

- Përgatitja e drithërave për bluarje. 

- Bluarja dhe sitja e drithërave. 

- Përcaktimi i përmasave të grimcave dhe të sitës. 

- Përfitimi i miellit. 

- Përzgjedhja e ambalazheve sipas kërkesës së prodhimit. 

- Kontrollimi i ambalazheve. 

- Ambalazhimi dhe deponimi i prodhimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi  pranon dhe analizon drithërat dhe prodhimet te tyre. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat dhe përbërjen kimike të drithërave dhe prodhimeve te tyre;  

- të përshkruajë standardet e parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik mbi prodhimin 

- të përshkruajë metodat e mostrimit dhe teknikat e analizimit 

- të përgatisë materialet dhe pajisjet e duhura të punës; 

- të bëjë inspektimin e ambientit, godinës, pajisjeve dhe veglave, lëndës së parë 

- të raportojë për inspektimin e bërë; 

- të bëjë marrjen e mostrave drejtë dhe saktë; 

- të klasifikojë dhe përgatisë mostrat për analizë  

- të kontrollojë ambalazhin (mbështjellësit) e prodhimeve furrtare; 

- të kontrollojë etiketën dhe vulën; 

- të kontrollojë përshkrimin, formën dhe tipin e prodhimit; 



- të kontrollojë ngjyrën dhe pranin e  ndryshimeve në sipërfaqe të produktit; 

- të vlerësojë aromën e lëndëve të para dhe prodhimeve furrtare; 

- të kontrollojë shijen (bëjë prova) e lëndëve të para dhe prodhimeve furrtare; 

- të kontrollojë konsistencën (qëndrueshmërinë) e prodhimit; 

- të kontrollojë defektet e ndryshme  (çarjet, ndarjet etj) ne prodhimet furrtare; 

- të kontrollojë peshën specifike, temperaturën e shkrirjes, ngrirjes si dhe disa veti tjera te lëndëve 

të para dhe prodhimeve furrtare; 

- të kontrollojë komponentët bazë të ushqimit: lagështinë, karbohidratet, proteinat, yndyrat, lendet 

minerale, vitaminat, acidet, fermentet etj; 

- të bëjë ekzaminimin mikrobiologjik të lëndëve të para dhe prodhimeve furrtare; 

- të tregojë kufijtë mikrobiologjikë që konsiderohen të përshtatshëm për ushqimin përkatës; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë, higjienës dhe të  ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Lokalet dhe industritë e ndryshme furrtare. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Pajisje laboratorike (speciale) për marrjen e mostrave 

- Terrene ushqyese, pjata petri, preparate të ndryshme kimike 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, kimisë-praktikum,  

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Materiale studimore. 

- Fletëraport për punë. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrëveshjet kontraktuale (specifikimet e kontratës) 

- Njohuri mbi ligjet, udhëzimet administrative, standardet në fushën e ushqimit  

- Teknikat e inspektimit (kontrollimi) të  lokaleve të përpunimit të ushqimeve. 

- Teknikat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave për analizë 

- Teknikat e kontrollit të lëndëve të para dhe prodhimeve nga drithërat. 

- Kontrollimi i jashtëm i lëndëve të para dhe prodhimeve nga drithërat. 

- Kontrollimi fizik, kimik dhe mikrobiologjik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulon me mjete dhe pajisje të punës 

- Inspektimi (kontrollimi) i lokaleve të përgatitjes së ushqimeve. 

- Inspektimi (kontrollimi) i industrive furrtare. 

- Pranimi, klasifikimi, deponimi i drithërave. 

- Marrja e mostrave. 

- Përgatitja e mostrës për analizë. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi  përpunon drithërat dhe përfiton miellin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë procesin tekniko-teknologjikë të prodhimit të  miellit 

- të përshkruajë karakteristikat kryesore të pajisjeve që bëjnë pjesë në teknologjinë e pastrimit të 

drithërave 

- të përshkruajë veprimet kryesore në teknologjinë e bluarjes 

- të pastrojë dhe dezinfektojë depot-siloset për pranimin e drithërave; 

- të vlerësojë cilësinë e drithërave në bazë të kritereve; 

- të bëjë pranimin dhe peshimin e drithërave të pranuar; 

- të klasifikojë dhe sistemojë llojin e drithit për përpunim apo për ruajtje në vendin përkatës; 

- të kontrollojë drithin gjatë ruajtjes; 

- të zbatojë skemën teknologjike të përgatitjes së drithërave për përpunim; 

- të bëjë pastrimin e drithit nga lëndët e huaja; 

- të bëjë kondicionimin e drithit; 

- të kryej bluarjen e drithërave me anë të makinave bluarëse me cilindra; 

- të zbatojë sitjen e drithit të bluar; 

- të bëjë ndarjen e miellit nga himet e drithit; 

- të ambalazhojë miellin;  

- të ruajë miellin në vend të përshtatshëm; 

- të ambalazhojë himet e drithit; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit 

Kushtet e nevojshme: 

- Industria e përpunimit të drithërave. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në raste nevoje. 

- Pajisjet dhe stabilimentet teknologjike. 

- Drithërat.  

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë). 

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Fletëraport për punë. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Drithërat dhe karakteristikat e tyre 

- Teknologjia e përpunimit te drithërave dhe prodhimi i miellit. 

- Rregullave e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pranimi dhe deponimi i drithërave. 

- Pastrimi i drithërave. 

- Bluarja e drithit. 

- Sitja e drithit të bluar. 

- Përgatitja e Miellit. 

- Mbushja, ambalazhimi, etiketimi dhe deponimi i prodhimeve. 

- Zbatimi rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi përpunon miellin, prodhon bukën dhe pjekurina furrtare 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë lëndët nistore dhe ndihmëse që përdoren për prodhimin e bukës; 

- të renditë treguesit cilësor të miellit të bukës; 

- të dallojë llojet e miellrave dhe tipet e miellrave sipas llojeve të drithërave; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të bukës; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës  

- të përzgjedhë artikujt ushqimore (lëndët e para dhe shtesat) sipas recetës për llojin e prodhimit; 

- të përdorë tharmin dhe shtesat sipas kritereve (normave dhe standardeve të lejuara); 

- të hedhë lëndën e parë dhe ndihmëse në brumë-gatuese; 

- të nxjerrë brumin nga brumë-gatuesja; 

- të përpunojë brumin sipas llojit të prodhimit; 

- të peshojë dhe formësojë brumin sipas kërkesës dhe llojit të prodhimit; 

- të prodhon bukë të bardhë dhe gjysmë të bardhë  nga mielli i grurit  

- të monitorojë procesin e fermentimit të brumit; 

- të lyejë me kujdes tavat dhe format me vaj; 

- të aplikojë temperaturat e duhura për pjekjen e bukëve sipas llojit të prodhimit; 

- të përcaktojë kohën e pjekjes dhe ndryshimet qe ndodhin pas pjekjes; 

- të prodhon bukë nga mielli i thekrës; 

- të prodhon bukë të zezë; 

- të prodhon bukë franceze; 

- të prodhon bukë austriake; 



- të prodhon bukë zvicerane etj. 

- të prodhon kroasana me mbushje të ndryshme; 

- të prodhon krofne me mbushje të ndryshme 

- të ambalazhojë bukët pas pjekjes me qëllim ruajtjen e freskisë se bukës; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për prodhimin e bukës 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhim 

- Lënda e parë dhe ndihmëse  

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mielli dhe karakteristikat e tij për prodhimin e bukës  

- Ndikimi i tharmit dhe shtesave ushqimore (kripës, sheqerit, qumështit, vajit etj) në brumë. 

- Teknikat e gatimit dhe pjekjes se prodhimeve furrtare 

- Procedura e pjekjes së bukëve. 

- Prodhimi i bukës nga mielli i grurit. 

- Prodhimi i bukës nga mielli i thekrës. 

- Prodhimi i bukës nga mielli i drithërave tjerë.  

- Prodhimi i bukës nga miellrat e përziera. 

- Prodhimi i kroasanave me mbushje të ndryshme. 

- Prodhimi i krofneve me mbushje të ndryshme. 

- Teknikat e ambalazhimit dhe ruajtja e freskisë së bukëve. 

- Rregullat e sigurisë ne pune, higjienës dhe mbrojtja e mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përzgjedhja dhe përgatitja e lëndëve të para. 

- Përzgjedhja dhe përgatitja e shtesave. 

- Përgatitja e brumit (përzierja e lëndëve) sipas recepturës. 

- Përpunimi (gatimi) i brumit. 

- Peshimi dhe formësimi i brumit për bukë. 

- Prodhimi i llojeve të ndryshme të prodhimeve furrtare. 

- Pjekja e prodhimeve furrtare. 

- Ambalazhimi, etiketimi dhe deponimi. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative . 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon makarona 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë skemën teknologjike të prodhimit të makaronave; 

- të shpjegojë pse për makarona përdoret miell nga gruri i fortë; 

- të shpjegojë dallimin e bluarjes së miellit për makarona me atë për prodhimin e bukës; 

- të shpjegoje se cilat janë lëndët ndihmëse për prodhimi e makaronave. 

- të shpjegojë efektin e shtesave përmirësuese;  

- të shpjegojë se çfarë kërkesa duhet të plotësojë uji që përdoret për brumin e makaronave 

- të zbatojë recepturën për prodhimin e makaronave; 

- të përgatisë lëndët e para dhe shtesat përmirësuese për prodhimin e makaronave; 

- të dozojë lëndët e para dhe shtesat përmirësuese; 

- të harmonizojë miellrat;  

- të përgatisë shtesat përmirësuese; 

- të kontrollojë procesin e brumosjes, dozimit të miellit me ujë dhe shtesa përmirësuese;  

- të kontrollojë procesin e presimit të brumit sipas formave të përzgjedhura të makaronave; 

- të bëjë rregullimin e lagështisë dhe tharjen e makaronave;  

- të bëjë ftohjen graduale të makaronave deri në temperaturën e mjedisit;  

- të prodhojë makarona të gjatë; 

- të prodhojë makarona të shkurtra; 

- të ambalazhojë, etiketojë dhe ruajë makaronat e prodhuara; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të makaronave.  

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për prodhimin e makaronave. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhim. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse për prodhimin e llojeve të ndryshme të  makaronave. 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit te makaronave. 

- Llojet e miellit për prodhimin e makaronave. 

- Ruajtja e prodhimit të gatshëm. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës e të ruajtjes së mjedisit. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e lëndëve të para dhe shtesave përmirësuese për prodhimin e makaronave.  

- Gatimi i brumit. 

- Presimi i brumit.  

- Formimi i makaronave. 

- Prerja dhe radhitja e makaronave. 

- Tharja e makaronave. 

- Prodhimi  makaronave 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi përpunon miellin dhe prodhon biskota 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të biskotave; 

- të përshkruajë lëndët bazë dhe ndihmëse për prodhimin e biskotave; 

- të përshkruajë format e ndryshme të biskotave si dhe pjekjen e tyre  

- të zbatojë recepturën për prodhimin e biskotave; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës 

- të përgatisë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse;  

- të kontrollojë procesin e brumosjes, shkriftësimit dhe përpunimit të brumit;  

- të përzgjedhë formën e biskotave; 

- të bëjë pjekjen e biskotave; 

- të bëjë ftohjen, ambalazhimin dhe ruajtjen e biskotave;  

- të prodhon biskota me kakao; 

- të prodhon biskota me kokos; 

- të prodhon biskota me qumësht; 

- të prodhon biskota me përbërës të ndryshëm 

- të prodhon biskota shtëpiake; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për prodhimin e makaronave. 



 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhim. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse për prodhimin e llojeve të ndryshme të  makaronave. 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjinë e prodhimit të biskotave 

- Lëndët bazë dhe ndihmëse për prodhimin e biskotave 

- Pjekja e biskotave 

- Teknikat e ambalazhimit 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse. 

- Përgatitja e brumit.  

- Shkriftërimi i brumit. 

- Përpunimi i brumit. 

- Formësimi i biskotave. 

- Pjekja e biskotave.  

- Ftohja e biskotave pas pjekjes. 

- Prodhimi i biskotave. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi përgatit ushqime tradicionale nga mielli 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njohë llojet e prodhimeve tradicionale  



- të përshkruajë teknologjinë e prodhimeve tradicionale vendore 

- të përgatitë  recepturat për prodhimin e llojeve të ndryshme të pjekurinave furrtare; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kontrollojë stabilimentet; 

- të përgatitë tipin dhe llojin e miellit për prodhimin e pjekurinave furrtare; 

- të përgatitë lëndët shtesë për prodhimin e pjekurinave furrtare; 

- të përgatitë lëndët mbushëse për mbushjen e produktit furrtar të llojeve të ndryshme; 

- të prodhon pica me shtesa të ndryshme; 

- të prodhon byrek me mbushje të ndryshme; 

- të prodhon gjevrek me forma të ndryshme; 

- të prodhoj kifle me forma dhe  mbushje të ndryshme; 

- të prodhojë mantia me mbushje;  

- të prodhon pjekurina për hamburgerë;  

- të përgatitë flinë, lakrorin, krelanën, piten, përpeqin, kungullorin, samzën etj; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për prodhimin e pjekurinave (furra) 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhim 

- Lënda e parë dhe ndihmëse  

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimeve tradicionale nga mielli. 

- Llojet e prodhimeve tradicionale vendore. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitë vendin dhe mjetet e punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Prodhimi i picave, byrekut, gjevrekut, kileve, mantiave, lakrorit, e flisë, e krelanës. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  



 

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi përgatit torte dhe desertë nga mielli 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë teknologjinë e prodhimit të llojeve të ndryshme të tortave;  

- të shpjegojë teknologjinë e prodhimit të llojeve të  desertëve të ndryshme; 

- të shpjegojë teknologjinë e përgatitjen së prodhimeve për diabetikë; 

- të përgatitë  recepturat për prodhimin e llojeve të tortave; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të përgatitë  lëndët e para për prodhimin e llojit të tortës; 

- të përgatitë lëndët shtesë për prodhimin e llojit të tortës; 

- të përgatitë torte me krem; 

- të përgatitë torte klasike; 

- të përgatitë torte me rëndësi rajonale; 

- të përgatitë torte të pjekura; 

- të përgatitë torte me fruta; 

- të përgatitë ëmbëlsira të ftohta; 

- të përgatitë ëmbëlsira gjysmë të ngrira dhe të ngrira; 

- të përgatitë ëmbëlsira për diabetikë; 

- të përgatitë ëmbëlsira me zëvendësues të sheqerit; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për prodhimin e pjekurinave (furra) 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhim të tortave dhe desertëve 

- Lënda e parë dhe ndihmëse  

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të desertëve  

- Teknologjia e prodhimit të desertëve dietetike. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e tortave me krem. 

- Përgatitja e tortave klasike. 

- Përgatitja tortave me rëndësi rajonale. 

- Përgatitja e  tortave të pjekura. 

- Përgatitja e tortave me fruta. 

- Përgatitja e ëmbëlsirave të ftohta, gjysmë të ngrira dhe të ngrira. 



 

- Përgatitja e ëmbëlsirave për diabetikë. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM9: Nxënësi prodhon vajra dhe yndyra bimore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë llojet e lëndëve për prodhimin e vajrave; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të vajrave me presim në temperatura të ulëta; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të vajrave me presim në temperatura të larta; 

- të theksojë teknologjinë e prodhimit të vajrave me tretës organik; 

- të përshkruajë procesin e rafinimit të vajrave dhe yndyrave bimore; 

- të përshkruajë procesin e hidrogjenizimit dhe përfitimin e margarinës; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës; 

- të përzgjedhë lëndët e para dhe shtesat sipas kërkesave të prodhimit; 

- të bëjë shtypjen e lëndëve për prodhim vaji; 

- të kryejë procesin e zierjes, dehidratimit të lëndëve; 

- të kryejë dhe mbikëqyre procesin e hidrogjenizimit të vajrave; 

- të prodhojë vajra nga ulliri, soja, farat e lulediellit, arrat etj; 

- të prodhojë vajra të rafinuara nga ulliri, soja; 

- të prodhojë margarinën; 

- të ambalazhojë, etiketojë dhe magazinojë prodhimet; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Prodhime ushqimore (vajra dhe yndyra bimore). 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të bimëve vajore (Teknologjisë ushqimore me 

prejardhje bimore). 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 



 

  

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët e para dhe shtesat për prodhimin e vajrave.  

- Teknologjia e prodhimit të vajrave me presim në temperatura të ulëta.  

- Teknologjia e prodhimit të vajrave me presim në temperatura të larta.  

- Teknologjia e prodhimit të vajrave me tretës organikë. 

- Rregullat e sigurisë dhe mbrojtja e mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Prodhimi i margarinës. 

- Rafinimi i vajrave dhe yndyrave bimore. 

- Neutralizimi kimik dhe fizik i vajrave dhe yndyrave bimore. 

- Hidrogjenizimi i vajrave. 

- Mbrojtja në punë, praktikat e mira në prodhim, mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT  

“TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT TE MISHIT” 

Klasa 11 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 24.5 Kredi (245orë mësimore) në Nivelin III të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli III i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e përpunimit te mishit”, klasa 11: 

 

RM1: Nxënësi shpjegon për mishin dhe karakteristikat e tij 

RM2: Nxënësi bën pranimin dhe analizon mishit 

RM3: Nxënësi bën përpunimin paraprak të mishit 

RM4: Nxënësi bën përgatitjen e mishit të grirë dhe burgerave 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e suxhukut 

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e proshutës, pastërmasë dhe mishit të terur 

RM7: Nxënësi bën përgatitjen e sallameve dhe salsiçeve 

RM8: Nxënësi bën përgatitjen e konservave në kuti 

RM9: Nxënësi bën përgatitjen e konservave nga peshku 

 

RM1: Nxënësi shpjegon për mishin dhe karakteristikat e tij 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë ç’është mishi dhe qëllimin e përpunimit të mishit; 

- të tregojë përbërjen  morfologjike dhe vlerën ushqyese të mishit; 

- të tregojë cilët janë treguesit e cilësisë së mishit; 

- të tregojë cilat janë nënproduktet e ngrënshme dhe të pangrënshme; 

- të tregojë  llojet dhe karakteristikat e mishit të gjedheve, kafshëve të imëta; 

- të tregojë llojet dhe karakteristikat e mishit të derrave; 

- të tregojë llojet dhe karakteristikat e mishit të peshqve; 

- të tregojë llojet e shpendëve që përdorën për përpunim; 

- të tregojë vlerën ushqyese te  mishit të shpezëve; 

- të tregojë llojet e kafshëve të egra që përdoren për konsum dhe përpunim; 

- të tregojë karakteristikat e mishit të kafshëve të egra; 

- të përshkruajë procesin e ngrirjes së mishit (teknologjia e ngrirjes); 

- të tregojë ndryshimet që ndodhin gjatë ngrirjes dhe shkrirjes së mishit; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të dhjamit; 

- të tregojë llojet e thertoreve dhe higjienizimin e tyre; 

- të njohë metodat e vlerësimit te kafshëve dhe shpezëve për therje; 

- të përshkruajë procesin e therjes humane të kafshëve dhe shpezëve; 

- të shpjegojë rëndësinë e maturimit të mishit pas therjes; 

- të shpjegojë mënyrat e vlerësimit mbi cilësinë e mishin për shitje apo përpunim. 

- të tregojë rëndësinë dhe mënyrat e ftohjes së mishit te freskët (sapotherur); 

- të tregojë për rëndësinë e kripës, nitrateve dhe nitriteve në prodhimtarin e mishit; 

- të tregojë për rëndësinë e askorbateve, polifosfateve- fosfateve në prodhimtarin e mishit; 

- të përshkruaj rregullat për mbajtjen e higjienës gjatë prodhimit të mishit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  



 

- Punëtoria e shkollës 

- Mjedisi i përshtatshëm për shpjegim teorik. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Thertore. 

- Reparte përpunuese te prodhimeve ushqimore-mishit. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të mishit; 

- Teksti i lëndës së teknologjisë ushqimore me prejardhje shtazore; 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde) 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mishi, përbërja kimike dhe vlera ushqyese e mishit. 

- Përbërja morfologjike e mishit. 

- Nënproduktet e ngrënshme dhe të pangrënshme. 

- Shtesat ne industrinë e mishit. 

- Qëndrueshmëria kohore e mishit të ngrirë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i treguesve e cilësisë së mishit. 

- Shpjegimi i maturimit dhe zbutjes së mishit. 

- Shpjegimi i teknikave të prodhimit të mishit. 

- Klasifikimi anatomik dhe tregtar i mishit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi  bën pranimin dhe analizon mishin e prodhimet nga mishi. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat dhe përbërjen kimike të mishit dhe prodhimeve të tij; 

- të përshkruajë standardet e parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik mbi prodhimin 

- të përshkruajë metodat e mostrimit dhe teknikat e analizimit 

- të përgatisë materialet dhe pajisjet e duhura të punës; 

- të bëjë inspektimin e ambientit, godinës, pajisjeve dhe veglave, lëndës së parë, produktit 

përfundimtar, raportojë për inspektimin e bërë; 

- të pranon dhe peshon mishin 

- të bëjë marrjen e mostrave drejtë dhe saktë; 

- të klasifikojë dhe përgatisë mostrat për analizë mikrobiologjike; 

- të bëjë ekzaminimin mikrobiologjik të mishit dhe prodhimeve të tij; 

- të kontrollojë ambalazhin (mbështjellësit) e prodhimeve të mishit; 



- të kontrolloj  përshkrimin, etiketën dhe vulën; 

- të kontrollojë, formën dhe tipin e prodhimit; 

- të kontrollojë ngjyrën dhe pranin e  ndryshimeve në sipërfaqe të produktit; 

- të vlerësojë aromën, shijen e mishit dhe prodhimeve nga mishi; 

- të vlerësojë përmbajtjen e lëndëve të padëshiruara në prodhimet e mishit; 

- të kontrollojë konsistencën (qëndrueshmërinë) e prodhimit; 

- të kontrollojë defektet e ndryshme të kutive (çarjet, ndarjet etj) ne prodhimet e mishit; 

- të kontrollojë peshën specifike, temperaturën e shkrirjes, ngrirjes së  mishit dhe prodhimeve nga 

mishi etj; 

- të kontrollojë komponentët bazë të ushqimit: lagështinë, karbohidratet, proteinat, yndyrat, lendet 

minerale, vitaminat, acidet, fermentet etj; 

- të kontrollojë prodhimet e mishit për bombazh kimik, fizik dhe biologjik; 

- të tregojë kufijtë mikrobiologjikë që konsiderohen të përshtatshëm për ushqimin përkatës; 

- të krahasojë dhe vlerësojë të gjeturat me standardet mbi prodhimin 

- të aplikojë temperaturat e duhura për ftohjen apo ngrirjen e mishit; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë, higjienës dhe të  ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Lokalet dhe industritë e ndryshme ushqimore. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Pajisje laboratorike (speciale) për marrjen e mostrave 

- Terrene ushqyese, pjata petri, preparate të ndryshme kimike 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, kimisë-praktikum,  

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Materiale studimore. 

- Fletëraport për punë. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrëveshjet kontraktuale (specifikimet e kontratës) 

- Njohuri mbi ligjet, udhëzimet administrative, standardet në fushën e ushqimit  

- Teknikat e inspektimit (kontrollimi) të  lokaleve të përpunimit të mishit 

- Teknikat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave për analizë 

- Teknikat e kontrollit të lëndëve të para dhe prodhimeve nga mishi 

- Kontrollimi i jashtëm i lëndëve të para dhe prodhimeve nga mishi. 

- Kontrollimi fizik, kimik dhe mikrobiologjik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Manipulon me mjete dhe pajisje të punës 

- Pranimi i mishit. 

- Analizimi i mishit. 

- Krahasimi i parametrave të vlerësuar me standardet mbi prodhimin. 

- Deponimi i mishit të vlerësuar. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi bën përpunimin paraprak të mishit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë klasifikimin anatomik tregtar të mishit (emërtimi anatomik tregtar i pjesëve të mishit); 

- të përshkruajë klasifikimin anatomik tregtar të gjedhit; 

- të përshkruajë klasifikimin anatomik tregtar të derrit; 

- të përshkruajë klasifikimin anatomik tregtar të kafshëve të imëta; 

- të tregojë mënyrat (metodat) e ndarjes së mishit nga kockat; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së mishit; 

- të aplikoj temperaturat e duhura për ftohjen dhe ngrirjen e mishit 

- të vlerësojë mishin për shitje apo përpunim. 

- të tregojë mënyrat e prerjes së mishit për shitje; 

- të bëjë prerjen e mishit sipas kërkesës së konsumatorit; 

- të bëjë prerjen e mishit për shitje me pakicë dhe shumicë; 

- të bëjë ndarjen e mishit nga kockat; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Thertore, industri për përpunim të mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përpunimi paraprak të mishit. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja dhe kontrollimi teknik i pajisjeve. 

- Mirëmbajtja e higjienës (parimet e mikrobiologjisë). 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës 



 

- Klasifikimi tregtar i karkasës së kafshës 

- Teknikat e vlerësimit të mishit për shitje apo përpunim. 

- Vlerësimi dhe sigurimi i cilësisë së produktit. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Manipulon me mjete dhe pajisje të punës. 

- Klasifikimi i mishit për shitje dhe përpunim. 

- Ambalazhimi, deponimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi bën përgatitjen e mishit të grirë dhe burgerave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë parime të përgjithshme për grirjen e mishit; 

- të tregojë llojet e makinave grirëse të mishit; 

- të përshkruajë procesin e grirjes së mishit-kuterizimin; 

- të tregojë rëndësinë e përdorimit të kripës në mishin e grirë; 

- të tregojë produktet që përgatiten nga mishi i grirë; 

- të tregojë burimet e kontaminimit gjatë grirjes së mishit. 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës  

- të kontrollojë stabilimentet;; 

- të bëjë grirjen e imët të mishit;  

- të bëjë grirjen e trashë të mishit; 

- të përzgjedhë dhe përdorë shtesat në mishin e grirë; 

- të përcaktojë, aplikojë dhe monitorojë temperaturat e duhura për ftohjen dhe ngrirjen e mishit të 

grirë; 

- të përgatitë  recepturat për prodhimin e burgerave; 

- të zbaton procesin teknologjik të prodhimit të burgerave;  

- të përzgjedhë dhe përdorë shtesat gjatë prodhimit të burgerave; 

- të prodhon burgera te llojeve dhe formave të ndryshme; 

- të përcaktojë, aplikojë dhe monitorojë temperaturat e duhura për ruajtjen e burgerave; 



 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së prodhimit; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e prodhimeve nga mishi 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia bazë e grirjes së mishit. 

- Produktet e mishit të grirë.  

- Aspektet higjienike të mishit të grirë. (parimet e mikrobiologjisë). 

- Rregullat mbi përdorimin e shtesave (aditivëve). 

- Ruajtja e prodhimeve. 

- Rregullat ligjore për produktin. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Teknikat e bluarjes së mishit. 

- Bluarja e mishit. 

- Përgatitja e burgerave 

- Përdorimi i shtesave (aditivëve) në mishin e grirë. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e suxhukut 



Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të suxhukut; 

- të tregojë llojet e suxhukëve; 

- të tregojë llojet e mbështjellësve për suxhukë; 

- të tregojë aditivët që përdoren në teknologjinë e prodhimit të suxhukut; 

- të përshkruajë standardet mbi përdorimin e shtesave dhe aditivëve; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kontrollojë stabilimentet; 

- të mirëmbajë higjienën; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së mishit; 

- të përgatisë lëndët e para dhe shtesat; 

- të përzgjedhë  recepturat për prodhimin e llojeve të ndryshme të suxhukut; 

- të përgatisë suxhuk afatgjatë të presuar; 

- të përzgjedhë dhe përgatisë  mbështjellësit e suxhukut; 

- të bëjë mbushjen,lidhjen dhe varjen e suxhukëve; 

- të monitorojë trajtimin termik dhe tymosjen e suxhukut; 

- të aplikojë dhe monitorojë temperaturat e duhura për tharjen dhe maturimin e suxhukut; 

- të përcaktojë dhe monitorojë mënyrat e ruajtjes së suxhukut; 

- të përgatisë suxhuk Kosove afatëshkurtë; 

- të përgatisë suxhuk për pjekje; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e prodhimeve nga mishi. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Aspektet higjienike (parimet e mikrobiologjisë). 

- Metodat e konservimit të mishit  

- Teknikat dhe operacionet përgatitore për prodhimin e suxhukut. 

- Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve përgatitore për prodhimin e suxhukut. 

- Përgatitja e suxhukut. 

- Përdorimi i drejt i shtesave (sipas kritereve). 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi i prodhimeve. 



 

- Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e proshutës, pastërmasë dhe mishit të terur 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat e prodhimeve nga mishi dhe vlera ushqyese e tyre 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të proshutës; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të pastërmasë; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të mishit të terur; 

- të tregojë llojet e proshutave; 

- të përshkruajë aditivët dhe standardet mbi përdorimin e aditivëve dhe shtesave; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kontrollojë stabilimentet; 

- të mirëmbajë higjienën; 

- të përgatisë lëndët e para dhe shtesat; 

- të përzgjedhë recepturat për prodhimin e proshutave; 

- të zbatojë procesin teknologjik të prodhimit të proshutave; 

- të aplikojë teknika të ndryshme për formësimin e proshutave; 

- të kriposë (përgatisë shëlliren) proshutat; 

- të monitorojë tymosjen, tharjen dhe maturimin e proshutës; 

- të magazinojë proshutat; 

- të përzgjedhë  recepturat për përgatitjen e pastërmave dhe mishit të terur; 

- të zbatojë procesin teknologjik të prodhimit të pastërmave dhe mishit të terur; 

- të aplikojë teknika të ndryshme për formësim. 

- të kriposë - përgatisë shëlliren; 

- të monitorojë procesin e tymosjes, tharjen dhe maturimin e proshutës; 

- të monitorojë procesin e tymosjes, tharjen dhe maturimin e mishit të terur; 

- të magazinojë prodhimet; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së mishit; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 



 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e prodhimeve nga mishi 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia për prodhimin e proshutave. 

- Metodat e kriposjes, tymosja dhe tharjes 

- Maturimi i proshutave. 

- Teknologjia për përgatitjen e pastërmave. 

- Teknologjia e përgatitjes së mishit të terur. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve përgatitore të pastërmasë, proshutës dhe mishit të terur. 

- Përgatitja  e proshutës. 

- Përgatitja e pastërmasë. 

- Përgatitja  e mishit të terur. 

- Ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe aplikimi i temperaturave në ruajtje.  

- Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi bën përgatitjen e sallameve dhe salsiçeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 



- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të sallameve të freskëta-që gatuhen; 

- të përshkruajë procesin e fermentimit të sallameve; 

- të tregojë llojet e sallameve të fermentuara; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të sallameve  të freskëta; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të sallameve gjysmë të forta e të forta; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të salsiçeve; 

- të përshkruajë aditivët dhe standardet mbi përdorimin e tyre 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës për prodhimin e sallameve; 

- të kontrollojë stabilimentet për përgatitjen-grirjen e mishit; 

- të përgatisë lëndët e para dhe aditivët; 

- të përzgjedhë dhe përgatisë  mbështjellët e sallameve; 

- të përgatisë brumin e sallameve sipas recepturës dhe kërkesës së prodhimit; 

- të përzgjedhë dhe inokulon kulturat bakteriale; 

- të monitorojë procesin e fermentimit të sallameve; 

- të bëjë mbushjen,lidhjen dhe varjen e sallameve; 

- të monitorojë trajtimin termik të sallameve; 

- të monitorojë tymosjen e sallameve; 

- të përcaktojë, aplikojë dhe monitorojë temperaturat e duhura për tharjen dhe maturimin e 

sallameve; 

- të përgatisë salsiçe të ziera, tymosura, kriposura; 

- të përcaktojë dhe monitorojë mënyrat e ruajtjes së sallameve; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e prodhimeve nga mishi 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia për prodhimin e sallameve. 

- Teknologjia për prodhimin e salsiçeve. 

- Kulturat starter (bakteriale) për fermentimin e sallameve. 

- Fermentimi i sallameve. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të sallameve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e sallameve. 

- Përgatitja e salsiçeve. 

- Mbushja, lidhja dhe varja e sallameve. 

- Tymosja e sallameve. 



 

- Tharja dhe maturimi i sallameve. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe aplikimi i temperaturave për ruajtjen e prodhimeve. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi bën përgatitjen e konservave në kuti 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë parime të përgjithshme për prodhimin e konservave; 

- të tregojë pjesët më të përshtatshme të mishit për tu konservuar; 

- të tregojë vlerën ushqyese të konservave nga mishi; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të konservave gjysmë të plota; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të konservave të plota; 

- të tregojë ndikimin e nxehtësisë gjatë prodhimit të konservave; 

- të përshkruaj procesin e sterilizimit të konservave dhe qëndrueshmërinë kohore të tyre 

- të përshkruajë aditivët dhe standardet mbi përdorimin e tyre 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kontrollojë stabilimentet; 

- të mirëmbajë higjienën; 

- të përgatisë lëndët e para dhe shtesat; 

- të përgatitë  recepturat për përgatitjen e konservave; 

- të zbatojë procesin teknologjikë të prodhimit të konservave; 

- të përgatisë konserva gjysmë të plota; 

- të përgatisë konserva të plota; 

- të magazinojë prodhimet; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së mishit; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e prodhimeve nga mishi 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 



 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Parime të përgjithshme për prodhimin e konservave ( rëndësia dhe vlera ushqyese e konservave). 

- Llojet e konservave. 

- Qëndrueshmëria kohore e konservave. 

- Rregullat ligjore për produktin. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e konservave. 

- Përgatitë konserva të plota. 

- Përgatitë konserva gjysmë të plota. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Vlerësimi dhe sigurimi i cilësisë së produktit. 

- Deponimi dhe ruajtja e konservave. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM9: Nxënësi bën përgatitjen e konservave nga peshku 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë llojet e peshkut për përpunim dhe  vlerën ushqyese të tyre; 

- të tregojë përbërjen kimike të mishit të peshkut; 

- të tregojë metodat e ruajtjes së peshkut; 

- të tregojë ndryshimet që pëson peshku gjate konservimit; 

- të tregojë aditivët që përdoren në teknologjinë e prodhimit të konservave nga peshku; 

- të përshkruajë standardet mbi përdorimin e shtesave dhe aditivëve; 



- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kontrollojë stabilimentet për ftohje, ngrirje dhe tymosje; 

- të higjienizojë vendin e punës duke zbatuar kushtet higjieno-sanitare; 

- të transportojë peshkun në vendin e përpunimit; 

- të lajë dhe dezinfektojë arkat bosh të transportimit të peshkut; 

- të pastrojë peshkun nga papastërtitë; 

- të sistemojë peshkun në vendin e përpunimit; 

- të dallojë llojet e peshkut; 

- të bëjë ftohjen dhe ngrirjen e peshkut; 

- të bëjë tymosjen e peshkut sipas  kërkesave; 

- të bëjë kriposjen dhe shëllirimin e peshkut sipas kërkesave; 

- të përgatitë tretësirën e vajit për konservim; 

- të vendosë  peshkun në ambalazh; 

- të hedhë lëndët shtesë në konservë; 

- të ambalazhojë peshkun e përpunuar; 

- të ambalazhojë pjesët e peshkut pas ndarjes në file; 

- të transportojë peshkun e përpunuar për në magazinë; 

- të sistemojë konservat e peshkut në ambientet e caktuara për ruajtje; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për përpunimin e mishit. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e konservave nga peshku 

- Depo për ruajte 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore  

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e peshkut, vlera ushqyese dhe përbërja kimike. 

- Ruajtja dhe metodat e ruajtjes së peshkut  

- Teknologjia dhe metodat e konservimit të peshkut 

- Vlerësimi i cilësisë së peshkut dhe prodhimeve të tij (organoleptik, fiziko-kimik dhe 

mikrobiologjik). 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e konservave nga peshku. 

- Largimi i pjesëve të padobishme nga procesi i prerjes. 

- Ftohja dhe ngrirja e peshkut. 

- Tymosja e peshkut. 

- Kripësja dhe shëllirimi. 

- Ambalazhimi i  peshkut sipas kërkesave të prodhimit. 



 

 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës e të ruajtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 
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II. Kurrikula bërthamë për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore ”, klasa 12 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, klasa 12 

 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

Arsimimi në profilin mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore” trajtohet në kuadrin e shkollimit të 

mesëm të lartë dhe ofrohet në Shkollat e Mesme të Larta Profesionale të Bujqësisë, në dy nivele:  

- niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje 2 vite mësimore (kl.10-të dhe 11-të) i përgatit 

nxënësit për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e “Përpunues i prodhimeve 

ushqimore”. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të parë të arsimit 

profesional. 

- niveli i dytë, i arsimit profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (klasa 12-të) pas përfundimit të 

nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional në profilin “Përpunues i 

prodhimeve ushqimore”, që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës si dhe vazhdimin e 

studimeve në nivele më të larta. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të 

dytë të arsimit profesional. 

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, për nivelin 

e I të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 

përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses në 

tregun e punës. 

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

Shkollimin në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, mund ta ndjekin të gjithë të rinjtë 

dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses shkollimin në profilin “Përpunues i prodhimeve 

ushqimore”, niveli I (kl. 10-11) dhe zotërojnë aftësi shëndetësore (fizike e mendore) të mjaftueshme për të 

kryer këtë nivel shkollimi. 

Në raste të veçanta, kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se sa kapacitetet reale të 

shkollave profesionale, MASHT përgatit udhëzime të veçanta me kritere pranimi të posaçme për këto 

shkolla.   

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli II (kl.12), i 

lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në arsimin e lartë universitar, në profilin/lëminë përkatëse ose në 

drejtime të tjera. 

Shkollimi në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore, niveli II, i referohet veprimtarive profesionale 

që kryhen në profile të ndryshme profesionale që i përkasin sektorit të Bujqësisë.  

Nisur nga kjo, nxënësi që përfundon me sukses shkollimin në profilin “Përpunues i prodhimeve 

ushqimore”, niveli II, mund të punësohet në kompani dhe institucione publike të ndryshme për të kryer 

veprimtari bujqësore.  



d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 

Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli II, është zhvillimi i 

personalitetit të nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv dhe kompetent, si 

dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të rëndësishme për 

arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i vullnetit të lirë në 

marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar 

individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që Shkollat Profesionale të mesme të larta t’u krijojë 

nxënësve: 

- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 

mendore; 

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 

qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e aftësimit 

profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes në punë 

dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në sektorin e 

ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të 

qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 

- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 

- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 

- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal dhe 

profesional.  

- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet përvojës së 

punës praktike. 

- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontekstet e 

integrimit rajonal dhe Evropian. 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

Ndjekja e shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli II, do të zhvillojë te nxënësit 

një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin me efektivitet të 

programit mësimor, si bazë për zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave profesionale, vijimin e 

shkollimit të mëtejshëm, si dhe integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun e punës gjithnjë në 

ndryshim. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij 

dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 

- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  

- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe 

shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes së 

objektivave. 



- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e 

situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më 

efektive. 

- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, 

rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 

- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që 

zgjat gjithë jetën. 

- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 

- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   

- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej të 

arriturat.   

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   

Ndjekja e shkollimit në profilin “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, niveli I, do të zhvillojë te nxënësit 

edhe një tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i shërbejnë atij për vijimin e shkollimit dhe të 

aftësimit profesional të mëtejshëm, si dhe për punësimin e suksesshëm në sektorin e bujqësisë. Kështu, 

nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të bën pranimin dhe analizon qumështin dhe nënprodhimet e qumështit. 

- Të bën trajtimin termik të qumështit. 

- Të bën përgatitjen e kosit dhe jogurtit. 

- Të bën përgatitjen e gjalpit, kremës. 

- Të bën përgatitjen e djathit. 

- Të bën përgatitjen e prodhimeve tradicionale nga qumështi. 

- Të bën përgatitjen e akulloreve me bazë qumështin. 

- Të pranon, klasifikon, analizon, deponon frutat dhe perimet. 

- Të përpunon frutat e perimet dhe prodhon lëngun. 

- Të përgatit salcën e domates. 

- Të përpunon frutat dhe prodhon marmelatën. 

- Të përpunon frutat dhe prodhon komposto e reçelin. 

- Të konservon frutat me sheqerosje. 

- Të përpunon perimet dhe prodhon konserva. 

- Të përpunon frutat dhe prodhon uthullën. 

- Të prodhon verën e bardhë dhe të kuqe. 

- Të prodhon verëra shkumuese. 

- Të prodhon birrën. 

- Të prodhon rakinë nga rrushi. 

- Të prodhon rakinë nga frutat. 

- Të përgatit dhe klasifikon dokumentet zyrtare. 

- Të përgatit dokumentet për promocion dhe marketing. 

- Të përgatit dokumentet dhe realizon shitje. 



- Të bën përgatitje për pjesëmarrje në panaire. 

 

 

  



2. Plani mësimor i profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore”, klasat 10-11 

Shënim: Viti shkollor ka 32 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë.   

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

 Në Shkollat e Mesme Profesionale, përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve 

profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike - praktike. Në Planin mësimor të Kurrikulës 

bërthamë tregohet lista e moduleve profesionale të cilët janë të detyrueshëm të zbatohen dhe nuk 

mund të ndryshohen nga Shkollat e Mesme Profesionale. 

 Kurrikula bërthamë përmban “përshkruesit e moduleve profesionale”, të cilët duhet të zhvillohen 

dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e Shkollat e Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të detyrueshme dhe nuk mund 

të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave të tjera të moduleve profesionale janë 

Nr 
LENDET DHE MODULET 

MESIMORE 

Niveli II 

Orë javore (Kredi) 

KLASA 10 

   

A Lëndë të kulturës së përgjithshme 9 orë/javë  

(28.8 Kr) 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (96) 

2 Gjuhë angleze 2 (64) 

3 Gjuhë e huaj e dytë - 

4 Matematikë 2 (64) 

5 Fizikë - 

6 Kimi  - 

7 Biologji - 

8 Edukatë qytetare - 

9 Histori - 

10 Gjeografi  - 

11 Edukatë fizike dhe shëndeti 2 (64) 

B Module profesionale 23 orë/javë 

 (73.6 Kr) 

1 TIK 1 (32) 

2 Ndërmarrësi 1 (32) 

3 Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore 2 (64) 

4 Teknologjia e përpunimit të qumështit 6 (192) 

5 Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve 6 (192) 

6 Teknologjia e prodhimit të pijeve alkoolike 5 (160) 

7 Pune administrative dhe komerciale në industrinë ushqimore 1 (32) 

8 Lëndë zgjedhore profesionale (3) 1 (32) 

Shuma e orëve javore  32 orë/javë  

(102.4 Kr)  



rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të 

fundit në profesionet përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 Edhe nëse modulet profesionale do të trajtohen nga mësimdhënës të veçantë, gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme dhe gjatë zbatimit të tyre duhet të ketë një bashkëpunim të 

ngushtë të gjithë ekipit të mësimdhënësve që trajtojnë modulet profesionale të kualifikimit 

profesional përkatës. 

 Për modulet profesionale, si njësi matëse e ngarkesës mësimore do të përdoret koncepti i Kredisë, ku 

një Kredi është i barazvlefshëm me 10 orë mësimore, dhe ku një orë mësimore ka një kohëzgjatje prej 

45 minutash. 

 Përmbushja me sukses e moduleve profesionale kërkon integrimin e teorisë me praktikën e profesionit 

dhe për këtë, parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të zbatohet gjerësisht në procesin mësimor. 

 Njohja e vazhdueshme e nxënësve me Rezultatet e të Mësuarit që përmbajnë përshkruesit e 

moduleve si dhe me Kriteret e Vlerësimit përkatëse, ndihmon në nxitjen e motivimit të nxënësve dhe 

lehtëson përvetësimin e kompetencave profesionale. 

 Mësimdhënësit e moduleve profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda 

mësimore të tilla që të fuqizojnë maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te 

ata të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. 

 Rekomandohet që mësimdhënësit e moduleve profesionale të përdorin metoda mësimore që 

zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe sjelljet dhe 

qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Metoda e punës në grup duhet të jetë 

në themel të organizimit të mësimit teorik dhe praktik për të zhvilluar te nxënësit kompetencat 

profesionale, të nevojshme për të përballuar me sukses vështirësitë që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 

ardhshme profesionale, me vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe me veprimtarinë shoqërore 

si qytetar i një shoqërie demokratike. 

 Një parim tjetër që duhet të zbatohet nga mësimdhënësit e moduleve profesionale është që të nxënit 

nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave, puna hulumtuese dhe 

studimet e rastit të nxënësve kanë një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të 

ardhshëm. 

 Rekomandohet që në trajtimin e Rezultateve Mësimore teorike të moduleve të përdoren metoda të 

tilla si ligjërata, dhënia e shembujve, zgjidhja e problemit teorik, dhënia e detyrave etj. Ndërsa në trajtimin e 

Rezultateve Mësimore praktike të përdoren kryesisht demonstrimi nga mësimdhënësi, praktika e 

mbikëqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  

 Mësimdhënësit që trajtojnë modulet profesionale duhet të respektojnë individualitetin e nxënësve 

duke nxitur përparimin e shpejtë të nxënësve të përparuar dhe duke mbështetur nxënësit e 

prapambetur me veprimtari mësimore te veçanta.  

 Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës për praktikimin e nxënësve, rekomandohet që në 

Shkollat e Mesme Profesionale të krijohen mjedise të simuluara të punës. 

 Shkollat e Mesme Profesionale duhet të krijojë lidhje të ngushta me bizneset lokale që kryejnë veprimtari 

në kualifikimet profesionale përkatëse, për të mundësuar praktikimin e nxënësve dhe marrjen e 

informatave për zhvillimet në profesionet përkatëse.  

 Përsa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente vlerësimi 

që nxisin krijimin e kompetencave të nxënësve, shmangin subjektivizmin në vlerësim dhe tregojnë 

arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai përfundimtar, ku format, metodat 

dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet 

vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret (ku arritjet e nxënësit krahasohen me standardet e 

paracaktuara) dhe të shmanget sa më shumë të jetë e mundur vlerësimi i bazuar në renditjen (ku 

nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin). Metodat dhe instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: 

pyetjet – përgjigjet me gojë, pyetjet - përgjigjet me shkrim, detyrat me shkrim, vëzhgimi i 



veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit të veprimtarive praktike dhe të produkteve të punës, 

projekte për vlerësimin etj.  

 Lista e kontrollit duhet të jetë instrumenti bazë për vlerësimin e shprehive praktike të nxënësve, të 

testuara në situata pune reale apo të simuluara.  

 Mësimdhënësit duhet të përgatisin Instrumentet e vlerësimit të nxënësve për çdo Rezultat Mësimor të 

paraqitur në përshkruesit e moduleve profesionale, duke u bazuar në Kriteret e vlerësimit përkatëse. 

 Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtatin programet e hollësishme të 

moduleve profesionale në përputhje me mundësitë fizike të këtyre nxënësve, si dhe të krijojnë kushte 

të përshtatshme për zbatim. 

 Në përgjithësi, si për procesin mësimor, ashtu edhe për vlerësimin e nxënësve, duhet të synohen 

forma dhe metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e shndërrojnë rolin 

e mësimdhënësit nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, nxitës dhe vlerësues i 

veprimtarisë së nxënësve. 

 

 

 

  



4. Përshkruesit e moduleve profesionale 
a) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 12-të. 
 

PERSHKRUESI I MODULIT  

“KONTROLLIMI DHE SIGURIA E PRODHIMEVE USHQIMORE” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi shpjegon bazat e kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë së prodhimit në industritë 

ushqimore 

RM2: Nxënësi shpjegon legjislacionin mbi ushqimin dhe ISO standardet 

RM3: Nxënësi përshkruan sistemet e parandalimit të rreziqeve-HACCP 

RM4: Nxënësi përshkruan kontrollin e cilësisë mbi lëndët e para dhe shtesat 

 

RM1:  Nxënësi  shpjegon  bazat e kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë së prodhimit në industritë 

ushqimore. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e kontrollit të ushqimeve; 

- të shpjegojë rëndësinë e sigurimit të cilësisë së ushqimeve; 

- të tregojë analizat që iu bëhen ushqimeve; 

- të tregojë mënyrat e kontaminimit të ushqimeve; 

- të tregojë për infeksionet që vijnë nga ushqimet jo cilësore; 

- të tregojë për infeksionet mikrobike që vijnë nga ushqimet jo cilësore; 

- të tregojë për infeksionet kimike që vijnë nga ushqimet jo cilësore; 

- të tregojë për infeksionet fizike që vijnë nga ushqimet jo cilësore; 

- të tregojë për infeksionet shtazore që vijnë nga ushqimet; 

- të përshkruajë metodat e analizës mbi ushqimin si pjesë e sigurimit të cilësisë; 

- të tregojë për metodat subjektive të analizës së prodhimit; 

- të tregojë për metodat objektive të analizës së prodhimit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti lëndës  së kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë në teknologjinë ushqimore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e kontrollit dhe sigurimi i cilësisë së prodhimit. 



 

- Sigurimi i cilësisë në vargun ushqimore-koncepte. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i analizave të cilësisë së prodhimeve ushqimore-Siguria ushqimore. 

- Shpjegimi i mënyrave të kontaminimit të ushqimeve. 

- Shpjegimi i metodave subjektive dhe objektive të analizës mbi ushqimin. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi shpjegon legjislacionin mbi ushqimin dhe ISO standardet.   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë bazat e legjislacionit mbi ushqimin; 

- të tregojë strukturën e legjislacionit vendor; 

- të tregojë për legjislacionin ndërkombëtar për ushqimin; 

- të shpjegojë parimet bazë të legjislacionit mbi ushqimin-mbrojtjen e konsumatorit; 

- të tregojë për rëndësinë e kontrollit shtetëror në industritë e përpunimit të ushqimit; 

- të tregojë ç’janë standardet; 

- të tregojë nivelet e standardeve; 

- të tregojë dhe përshkruajë standardet vendore dhe ndërkombëtare; 

- të tregojë dhe përshkruajë sistemet ISO të standardeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  

- Kompjuter dhe materiale didaktike 

- Punëtoria e shkollës 

- Industria e përpunimit 

- Aditivët dhe konservanësit 

- Teksti lëndës  së kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë në teknologjinë ushqimore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde) 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Legjislacioni vendor për ushqimin. 

- Legjislacioni ndërkombëtar për ushqimin. 

- Standardet mbi ushqimin 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i kontrollit shtetëror të ushqimeve. 

- Shpjegimi i specifikimeve dhe standardet e cilësisë-ç’janë standardet. 

- Shpjegimi i niveleve të standardizimit. 



 

- Shpjegimi  i ISO standardeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan sistemet e parandalimit të rreziqeve-HACCP.   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë sistemet e cilësisë në industritë ushqimore; 

- të përshkruajë koncepte për sigurimin e cilësisë; 

- të tregojë dhe përshkruajë sistemin për administrimin e cilësisë; 

- të përshkruajë sigurimin e cilësisë totale; 

- të përshkruajë zhvillimin e sistemeve për parandalimin e rreziqeve; 

- të përshkruajë sistemin për parandalimin e rreziqeve; 

- të tregojë ç’është HACCP; 

- të përmendë parimet e HACCP; 

- të përshkruajë praktikat e mira të prodhimit; 

- të tregojë përparsitë dhe mangësitë e certifikimit me HACCP; 

- të tregojë ç,janë programet e parakushteve dhe cilat fusha i mbulojnë; 

- të tregojë rreziqet e mundshme gjatë përpunimit të ushqimeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore.  

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti lëndës  së kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë në teknologjinë ushqimore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Sistemi i administrimit të cilësisë në industritë ushqimore. 

- Faktorët që ndikojnë në zinxhirin ushqimorë. 

- Sigurimi i cilësisë totale. 

- Siguria ushqimore dhe sistemi HACCP. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Zhvillimi i sistemeve të parandalimit të rreziqeve. 

- Përshkrimi i parimeve të HACCP. 

- Përshkrimi i programeve të parakushteve. 



 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi përshkruan kontrollin e cilësisë mbi lëndët e para dhe shtesat. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë sistemet për kontrollin e cilësisë; 

- të përshkruajë rregullat e inspektimit higjieno-sanitar në industritë e përpunimit; 

- të përshkruaj rregullat dhe rëndësisë e mirëmbajtjes së higjienës në njësit prodhuese të ushqimeve 

(mjediset e jashtme dhe brendshme); 

- të përshkruajë kontrollin e cilësisë mbi materialet (lëndët e para); 

- të përshkruajë kontrollin e cilësisë mbi shtesat (përbërësit; 

- të përshkruajë kontrollin e cilësisë mbi makineritë dhe pajisjet; 

- të përshkruajë kontrollin mbi personelin; 

- të përshkruajë parametrat vlerësues mbi produktin 

- të merr mostra të lëndës së parë dhe shtesë, gjatë përpunimit dhe të produktit final, sipas 

kërkesës. 

- të kryen analiza për të siguruar përputhshmërinë me specifikat.  

- të inspektojë pajisjet e përpunimit dhe instrumentet matëse për funksionim dhe higjienë të duhur. 

- të vlerësojë tiparet sensorike të produkteve në raport me cakun e kërkuar. 

- të dokumentojë rezultatet e testimit në formularët për sigurim të cilësisë. 

- të komunikojë në mënyrë efektive rezultatet e testit me punëtorët e prodhimit, mbikëqyrësit dhe 

menaxherët. 

- të kontrollojë procesin për të siguruar përputhshmëri me specifikat,  

- të aplikojë praktikat e mirat higjienike dhe të prodhimit, dhe me procedurat standarde të 

operimit. 

- të mbajë shënime të sakta dhe të detajuara për procesin. 

- të përditësohet me standardet për siguri të cilësisë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti lëndës  së kontrollimit dhe sigurimit të cilësisë në teknologjinë ushqimore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 



 

 

  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknikat e kontrollit të cilësisë së lëndëve të para dhe shtesave. 

- Sistemet e kontrollit të cilësisë. 

- Masat higjeno sanitare në repartet e përpunimit të ushqimeve. 

- Mënyrat e vlerësimit të parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrja e drejt e mostrave për vlerësimin e cilësisë së produktit. 

- Kontrolli i cilësisë mbi materialet dhe shtesat. 

- Inspektimi mbi personelin, makineritë dhe pajisjet. 

- Vlerësimi i pamjes së jashtme të produktit dhe ambalazhit. 

- Vlerësimi senzorik i lendeve të para 

- Vlerësimi i parametrave organoleptik 

- Vlerësimi i parametrave fiziko-kimik. 

- Vlerësimi i parametrave mikrobiologjik 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 



PERSHKRUESI I MODULIT  

“TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT TE QUMËSHTIT” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 19.2 Kredi (192 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan qumështin dhe karakteristikat e tij 

RM2: Nxënësi shpjegon modifikimin dhe aromatizimin e qumështit 

RM3: Nxënësi bën pranimin dhe analizon qumështin dhe nënprodhimet e qumështit 

RM4: Nxënësi bën trajtimin termik të qumështit 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e kosit dhe jogurtit 

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e gjalpit, kremës 

RM7: Nxënësi bën përgatitjen e djathit 

RM8: Nxënësi bën përgatitjen e prodhimeve tradicionale nga qumështi 

RM9: Nxënësi bën përgatitjen e akulloreve me bazë qumështin 

 

RM1: Nxënësi  përshkruan qumështin dhe karakteristikat e tij 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë qumështin dhe rëndësinë e tij si produkt ushqyes;  

- të shpjegojë racat e kafshëve për prodhim qumështi dhe ndikimi i tyre  në sasinë dhe cilësinë e 

qumështit;   

- të shpjegojë periudhën e laktacionit në prodhimin e qumështit ;  

- të shpjegojë mjeljen, mënyrën e mjeljes dhe ndikimin e saj në sasinë dhe cilësinë e qumështit ;  

- të përshkruajë kulloshtrën dhe  vlerën ushqyese të saj; 

- të shpjegojë vetitë organoleptike dhe fiziko kimike të qumështit; 

- të shpjegojë rëndësinë e ujit dhe lëndës së thatë në qumësht; 

- të përshkruajë mikroflorën e qumështit 

- të shpjegojë rëndësinë e ftohjes së qumështit;  

- të përshkruajë metodat e trajtimit termik të qumështit (termizimin, pasterizimin  dhe sterilizimin 

e qumështit;  

- të tregojë ndryshimet që pëson qumështi gjatë ngrohjes;  

- të përshkruajë defektet e qumështit. 

- të përshkruajë  teknologjinë e ambalazhimit te qumështit dhe produkteve të qumështit; 

- të tregojë kushtet që duhet plotësuar materiali për ambalazhim; 

- të përshkruajë parimet e përgjithshme të ruajtjes së qumështit dhe prodhimeve nga qumështi; 

- të përshkruajë rregullat e sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit  

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Prodhime ushqimore të qumështit të llojeve të ndryshme. 



 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Material (lloje) të ambalazhimit për qumështit dhe prodhime nga qumështi. 

- Mjete transportuese të qumështit dhe prodhimeve nga qumështi.  

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të qumështi. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë ushqimore me prejardhje shtazore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ndikimi i racës në sasinë dhe cilësinë e qumështit. 

- Lloji i kafshës dhe ndikimi i moshës në prodhimin e qumështit.  

- Përbërja kimike, vlera ushqyese dhe biologjike e qumështit. 

- Metodat e trajtimit termik të qumështit.  

- Defektet e qumështit. 

- Teknologjinë e ambalazhimit te qumështit dhe produkteve të qumështit. 

- Siguria ne pune dhe mbrojtja e mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mjelja dhe ndikimi i saj në sasinë dhe cilësinë e qumështit. 

- Ftohja e qumështit.  

- Pasterizimi i qumështit.  

- Ndryshimet që pëson qumështi pas ngrohjes.  

- Sterilizimi i qumështit.  

- Defektet e qumështit. 

- Zbatimi i masave të sigurisë në punë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi shpjegon modifikimin dhe aromatizimin e qumështit.   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë modifikimin si proces teknologjik me qëllim të ndryshimit të përbërjes kimike të 

qumështit;  

- të përshkruajë qumështin e humanizuar;   

- të shpjegojë arsyet e vitaminizimit të qumështit;  

- të shpjegojë ndikimin e konsumimit të qumështit të fluorizuar në shëndetin e dhëmbëve; 

- të përshkruajë qumështin e përforcuar; 

- të përshkruajë qumështin e aromatizuar; 

- të shpjegojë kriteret e klasifikimit të qumështit të aromatitzuar; 



 

- të përshkruajë qumështin cokoladë, me përmbajte pemësh; 

- të shpjegojë rregullat e sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit gjate prodhimit të qumështit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Prodhime ushqimore të qumështit të llojeve të ndryshme. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të qumështi. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë ushqimore me prejardhje shtazore. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qumështi i humanizuar.  

- Qumështi i vitaminizuar. 

- Qumështi i fluorizuar. 

- Qumështi i përforcuar. 

- Qumështi i aromatizuar. 

- Qumështi çokoladë. 

- Qumështi me përmbajtje peme. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Modifikimi i qumështit. 

- Kriteret e klasifikimit të qumështit të modifikuar. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi bën pranimin, analizon qumështin dhe prodhimet nga qumështi 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat dhe përbërjen kimike të qumështit;  

- të përshkruajë karakteristikat dhe përbërjen kimike të prodhimeve nga qumështit;  

- të përshkruajë standardet e parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik mbi prodhimin; 

- të përshkruajë defektet e qumështit dhe prodhimeve nga qumështi; 

- të përshkruajë metodat e mostrimit dhe teknikat e analizimit; 

- të përgatisë materialet dhe pajisjet e duhura të punës; 

- të bëjë inspektimin e ambientit, godinës, pajisjeve dhe veglave, punonjësve, ujit; 



- të raportojë për inspektimin e bërë; 

- të përgatisë qumështin për analizim duke kryer filtrimi; 

- të bëjë marrjen e mostrave drejtë dhe saktë; 

- të klasifikojë dhe përgatisë mostrat për analizë mikrobiologjike; 

- të bëjë ekzaminimin mikrobiologjit të qumështit dhe prodhimeve të tij; 

- të kontrollojë ambalazhin (mbështjellësit) e prodhimeve të qumështit; 

- të kontrolloj  përshkrimin, etiketën dhe vulën; 

- të kontrollojë formën dhe tipin e prodhimit; 

- të kontrollojë ngjyrën dhe pranin e  ndryshimeve në sipërfaqe të produktit; 

- të vlerësojë aromën e qumështit dhe prodhimeve nga qumështi; 

- të kontrollojë shijen (bëjë prova) e qumështit dhe prodhimeve nga qumështi;  

- të kontrollojë peshën specifike, temperaturën e shkrirjes, ngrirjes si dhe disa veti tjera të 

qumështit dhe prodhimeve nga qumështi; 

- të kontrollojë komponentët bazë të ushqimit: lagështinë, karbohidratet, proteinat, yndyrat, lendet 

minerale, vitaminat, acidet, fermentet etj; 

- të kontrollojë prodhimet e qumështit për bombazh kimik, fizik dhe biologjik; 

- të krahasojë dhe vlerësojë të gjeturat me standardet mbi prodhimin; 

- të pranojë prodhimet bazuar ne kriteret përmbushëse; 

- të pastrojë mjetet dhe vendin e punës; 

- të zbatojë rregullat e higjienës, sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Lokalet dhe industritë e ndryshme ushqimore. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Pajisje laboratorike (speciale) për marrjen e mostrave. 

- Terrene ushqyese, pjata petri, preparate të ndryshme kimike. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, kimisë-praktikum. 

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Materiale studimore. 

- Fletëraport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrëveshjet kontraktuale (specifikimet e kontratës) 

- Njohuri mbi ligjet, udhëzimet administrative, standardet në fushën e ushqimit  

- Teknikat e inspektimit (kontrollimi) të  lokaleve të përpunimit të ushqimeve. 

- Teknikat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave për analizë 

- Teknikat e kontrollit të lëndëve të para dhe prodhimeve nga qumështi. 

- Kontrollimi i jashtëm i lëndëve të para dhe prodhimeve nga qumështi. 

- Kontrollimi fizik, kimik dhe mikrobiologjik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Manipulon me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pranimi i qumështit. 

- Filtrimi i qumështit. 

- Analizimi i qumështit. 

- Deponimi dhe aplikimi i temperaturave në ruajtje. 



 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi bën trajtimin termik të qumështit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e trajtimit termik në qëndrueshmërinë e qumështit; 

- të përshkruajë proceset e trajtimit termik të qumështit;  

- të përshkruajë rëndësinë e kufijve te përcaktuar mbi temperaturat dhe kohen e termizimit, 

pasterizimit dhe sterilizimit;  

- të përshkruajë defektet/ndryshimet e mundshme në qumësht nga trajtimet termike; 

- të përgatisë materialet dhe pajisjet e duhura të punës; 

- të bëjë kontrollin e valvuleve dhe instrumenteve matëse; 

- të përzgjedhë temperaturën dhe kohën e termizimit; 

- të kryejë termizimin e qumështit; 

- të përzgjedhë temperaturën dhe kohën e pasterizimit; 

- të kryejë pasterizimin e qumështit; 

- të bëjë ftohjen e qumështit të pasterizuar; 

- të përcaktoj ndryshimet organoleptike që pëson qumështi gjatë pasterizimit; 

- të bëj kontrollin laboratorik për të vërtetuar efektin e pasterizimit; 

- të përgatisë vijën teknologjike për sterilizim të qumështit; 

- të përzgjedhë temperaturën dhe kohën e sterilizimit; 

- të bëjë sterilizimin e qumështit; 

- të kryejë kontrollin laboratorik të qumështit të sterilizuar; 

- të zbatojë rregullat për mbrojtje në punë, higjienë dhe mbrojtje të mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri qumështi që bën trajtim termik të qumështit. 

- Laborator kimikomikrobiologjik për të vërtetuar efektet e trajtimit termik në qumësht. 

- Kompleti i veglave, i pajisjeve dhe instrumenteve laboratorike 

- Lëndë të para dhe materiale të tjera që përdoren në laboratorin kimik. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 



 

- Teknikat e ftohjes. 

- Teknikat e trajtimit termik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pasterizimi dhe sterilizimi i qumështit. 

- Pastrimi i mjeteve dhe vendit punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e kosit dhe jogurtit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë vetitë ushqyese dhe dietike të qumështit të fermentuar; 

- të përshkruajë kulturat qumështore dhe mënyrën e përgatitjes së tyre; 

- të përshkruajë kulturën laboratorike amë dhe teknike; 

- të përshkruajë fazat e prodhimit të jogurtit dhe prodhimeve të ngjashme me të; 

- të përshkruajë llojet e jogurtit dhe mënyrën e prodhimit; 

- të përshkruajë kefirin, kumisin, ajranin si prodhime të ngjashme me jogurtin; 

- të përzgjedhë  veglat dhe pajisjet e punës; 

- të kryejë kontrollimin teknik të stabilimenteve; 

- të kryejë analizën e cilësisë së qumështit sipas standardeve për pranim; 

- të zgjedhë qumështin me veti dhe cilësi më të mira; 

- të standardizojë përmbajtjen e yndyrës në qumësht  sipas kërkesave të tregut; 

- të zgjedhë lëndët shtesë për prodhimin e jogurtit; 

- të monitorojë shtypjen dhe temperaturën gjatë procesit të homogjenizimit të qumështit; 

- të monitorojë parametrat e temperaturës dhe kohës gjatë procesit të përpunimit termik të 

qumështit për jogurt; 

- të zgjedhë kulturat dhe bën inokulimin e tyre; 

- të monitorojë procesin e fermentimit dhe kryerjen e tij; 

- të prodhojë jogurtin; 

- të prodhojë jogurt me përmbajtje frutash; 



- të ambalazhojë  jogurtin sipas llojit të prodhimit; 

- të përcaktojë dhe aplikojë mënyrat dhe temperaturën për ruajtjen e jogurtit; 

- të monitorojë vazhdimisht cilësinë e prodhimit; 

- të prodhojë kefirin, kumisin dhe ajranin; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës e të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori me paisje laboratorike në kuadër të pikave grumbulluese dhe industrisë së përpunimit 

të qumështit. 

- Industrit e përpunimit të qumështit. 

- Depot për deponim të qumështit të grumbulluar dhe produkte të fituara pas përpunimit. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri në punë. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë në rast nevoje. 

- Materiale të shkruara (manuale, rregullore, katalogë).Materiale të shkruara 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qumështi dhe karakteristikat e tij për prodhim jogurti. 

- Kulturat bakteriale për fermentim. 

- Lëndët shtesë në qumësht. 

- Homogjenizimi i qumështit. 

- Trajtimi termik i qumështit.  

- Fermentimi i qumështit-prodhimi i masës së mpiksur. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit të punës.  

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Zgjedhja e qumështit dhe standardizimi i përmbajtjes së yndyrës në qumësht. 

- Zgjedhja dhe mënyra e inokulimit të kulturës bakteriale.  

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e Kosit dhe Jogurtit. 

- Përgatitja e Jogurtit. 

- Ambalazhimi i kosit dhe Jogurtit sipas llojit të prodhimit. 

- Deponimi (ruajtja) i kosit dhe Jogurtit. 

- Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi bën përgatitjen e kremës dhe gjalpit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë kremën, gjalpin dhe vlerën ushqyese të tyre;  

- të përshkruajë skremimin si proces të ndarjes së kremës;   

- të shpjegojë parimin e punës së centrifugës, ndërtimin e sajë dhe llojet e centrifugave; 

- të përshkruajë  fazat e përpunimit të kremës;  

- të përshkruajë rrahjen e kremës si proces i përfitimit të gjalpit kur si lëndë e parë përdoret krema; 

- të përshkruajë fazat e procesit të përpunimit të kremës për prodhimin e gjalpit.  

- të përzgjedhë  veglat dhe pajisjet e nevojshme të punës; 

- të kryejë kontrollimin teknik të stabilimenteve për prodhimin; 

- të ndajë kremën nga qumështi (skremimin e qumështit); 

- të prodhojë kremën higjenikisht të pastër; 

- të pasterizojë kremën (bëjë përpunimin termik); 

- të aplikojë temperaturën e duhur për ftohjen e kremës; 

- të dërgojë kremën në cisternat e stazhionimit; 

- të përgatitë dhe inokulojë kulturat bakteriale (starter); 

- të monitorojë procesin e fermentimit; 

- të bëjë rrahjen e kremës dhe formojë gjalpin; 

- të shtrydhë gjalpin (largojë lagështinë); 

- të bën larjen dhe kriposë gjalpin; 

- të paketojë gjalpin sipas llojit të prodhimit; 

- të përcaktojë dhe aplikojë mënyrat dhe temperaturën për ruajtjen e kremës dhe gjalpit; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës e të ruajtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri përpunuese ushqimore (qumështore). 

- Laboratori i kompletuar me paisje laboratorike. 

- Pajisje të nevojshme teknologjike për përgatitjen e prodhimeve të fermentuara të fermentuara të 

qumështit. 

- Lënda e parë dhe shtesa ushqimore. 

- Kultura bakteriale. 

- Makina për ambalazhim. 

- Komplet ambalazhe dhe paisje të nevojshme për paketim. 

- Depo për ruajtje. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qumështi për prodhimin e kremës. 

- Kulturat bakteriale për fermentim. 

- Teknologjia e përfitimit tw kremws. 

- Prodhimi i gjalpit. 

- Rregullat e sigurimit teknik,higjiena dhe ruajtjes së mjedisit. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përpunimi termik i qumështit për prodhimin e kremit. 

- Skremimi i qumështit (ndarja e kremës nga qumështi). 

- Prodhimi i kremës (me cilësi të mira bakteriologjike). 

- Pasterizimi i kremës. 

- Ftohja dhe stazhionimi i kremës. 

- Përgatitja dhe inokulimi i kulturës bakteriale. 

- Fermentimi i kremës. 

- Rrahja e kremës. 

- Formimi i gjalpit. 

- Larja dhe kriposja e gjalpit. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e Gjalpit dhe Kremës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë në punë, higjienës dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi bën përgatitjen e djathit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë cilësinë e qumështit që përdoret për të prodhuar djathë;  

- të përshkruajë djathin si produkt ushqimor përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të djathit;;  

- të tregojë llojet e djathërave, vendor dhe ndërkombëtar; 

- të tregojë efektin e majasë në mpiksjen e qumështit; 

- të përshkruajë fazat  e prodhimit të djathërave të butë, gjysmë të fortë dhe të fortë; 

- të përshkruajë staxhionimi si proces mjaft i ndërlikuar që përcillet me ndryshime biokimike dhe 

fiziko kimike të përbërësve të djathit; 

- të përzgjedhë, kontrollojë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të mirëmbajë higjienën; 

- të bëjë përzgjedhjen e qumështit për prodhimin e djathit ; 

- të bëjë pasterizimin e qumështit për djathë bazuar në kërkesat e prodhimit; 

- të bëjë mpiksjen e qumështit; 

- të vëzhgon procesin e fermentimit të djathit; 



- të bëjë përpunimin e pastës dhe copëtimin e sajë; 

- të kryej ngrohjen e dytë të masës së djathit; 

- të kryejë formësimin dhe presimin e djathit; 

- të bëjë kriposjen e djathit sipas kërkesave të prodhimit; 

- të përgatit shëllirën për konservimin e djathit sipas kërkesave të prodhimit; 

- deponon djathin për stazhionimin sipas kërkesës së prodhimit; 

- të prodhon lloje të ndryshme të djathërave sipas kërkesave; 

- të ambalazhoj dhe deponoj djathin e gatshëm për treg; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri përpunuese ushqimore (qumështore). 

- Laboratori i kompletuar me paisje laboratorike. 

- Paisje të nevojshme teknologjike për përgatitjen e prodhimeve të fermentuara të fermentuara të 

qumështit. 

- Lënda e parë dhe shtesa ushqimore. 

- Kultura bakteriale. 

- Makina për ambalazhim. 

- Komplet ambalazhe dhe paisje të nevojshme për paketim. 

- Depo për ruajtje. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qumështi dhe karakteristikat e tij për prodhim djathi. 

- Aspektet e higjienës (parimet e mikrobiologjisë). 

- Metodat e trajtimit termik te qumështit për prodhim djathi 

- Mpiksja e qumështit .  

- Përpunimi i pastës së djathit. 

- Ngrohja e dytë e pastës  

- Formimi i masës së djathit. 

- Kriposja e djathit. 

- Vendosja e djathit në shëllirë. 

- Stazhionimi i djathërave 

- Vlerësimi dhe sigurimi i cilësisë së produktit. 

- Rregullat ligjore për produktin. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përzgjedhja e qumështit për prodhimin e djathit. 

- Pasterizimi i qumështit. 

- Mpiksja e qumështit .  

- Përpunimi i pastës së djathit 

- Formimi i masës së djathit. 



 

- Kriposja e djathit. 

- Stazhionimi i djathit. 

- Ambalazhimi, etiketimi  dhe deponimi i djathit. 

- Zbatimi i rregullave te sigurisë në punë, higjienës dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi bën përgatitjen e prodhimeve tradicionale nga qumështi 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë prodhimet tradicionale dhe vlerat ushqyese të tyre (qumështin e skremuar, hirrën, 

kosin, gjizën, kumshtën) 

- të përshkruajë përbërjen kimike dhe vlerën biologjike të hirrës si dhe shfrytëzimin e saje për 

prodhime të reja;  

- të përshkruajë teknikat dhe fazat e prodhimit të produkteve tradicionale nga qumështi. 

- të përzgjedhë, kontrollojë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të mirëmbajë higjienën. 

- të bëjë pranimin dhe vlerësimin e qumështit; 

- të pasterizojë qumështin;   

- të bëjë skremimin dhe standardizimin e qumështit 

- të bëjë përgatitjen e majasë dhe zënien e qumështit; 

- të kryejë operacionin e fermentimit ; 

- të përgatitë kos; 

- të përgatitë gjizë; 

- të bëjë ftohjen dhe ruajtjen e kosit; 

- të bëjë pranimin dhe cilësimin e hirrës  

- të kryejë filtrimin e hirrës; 

- të kryejë përpunimin termik të hirrës; 

- të kryejë përgatitjen e majasë për fermentimin e hirrës; 

- të kryejë ftohjen e hirrës deri në temperaturën e fermentimit; 

- të kryejë procesin e fermentimit duke fituar kumshtin; 

- të prodhojë kumshtin; 

- të kryejë ambalazhimin dhe ruajtjen e kosit, gjizës dhe kumshtës; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së prodhimit; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 



- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri përpunuese ushqimore (qumështore) 

- Laboratori i kompletuar me paisje laboratorike. 

- Pajisje të nevojshme teknologjike për përgatitjen e prodhimeve të fermentuara të fermentuara të 

qumështit 

- Lënda e parë dhe shtesa ushqimore 

- Kultura bakteriale 

- Makina për ambalazhim. 

- Komplet ambalazhe dhe paisje të nevojshme për paketim. 

- Depo për ruajtje. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Prodhimet tradicionale dhe vlerat ushqyese të tyre  

- Përbërja kimike dhe vlera biologjike e hirrës si dhe shfrytëzimin e saje për prodhime të reja 

- Teknikat dhe fazat e prodhimit të produkteve tradicionale nga qumështi 

- Mirëmbajtja e higjienës (parimet e mikrobiologjisë). 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e prodhimeve 

- Vlerësimi dhe sigurimi i cilësisë së produktit. 

- Rregullat ligjore për produktin. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pranimi dhe cilësimi i qumështit për kosë, gjize dhe kumësht. 

- Pasterizimi i qumështit.  

- Përgatitja e majasë dhe zënia e qumështit. 

- Fermentimi. 

- Prodhimi i Kosit. 

- Prodhimi i gjizës. 

- Ftohja dhe ruajtja e kosit. 

- Skremimi dhe standardizimi i qumështit. 

- Filtrimi i hirrës. 

- Ngrohja dhe përpunimi termik i hirrës. 

- Përgatitja e majasë për fermentimin e hirrës. 

- Formimimi i kumshtit. 

- Mbushja, ambalazhimi, etiketimi  dhe deponimi prodhimeve. 

- Zbatimi i rregullave te sigurisë ne pune, higjienës dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 



 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM9: Nxënësi bën përgatitjen e akulloreve me bazë qumështin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë për akulloren si prodhim ushqimorë dhe kategoritë e saj; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të akullores; 

- të tregojë rëndësinë e sheqerit dhe emulgatorëve gjatë prodhimit të akullores; 

- të tregojë rëndësinë dhe llojet e lëndëve stabilizuese gjatë prodhimit të akullores; 

- të tregojë rëndësinë dhe llojet e lëndëve për shije dhe aromë dhe ngjyrim gjatë prodhimit të 

akullores; 

- të përzgjedhë, kontrollojë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të mirëmbajë higjienën gjatë prodhimit. 

- të pasterizojë qumështin për prodhimin e akulloreve;  

- të përgatisë lëndët shtesë për akullore sipas kërkesave të prodhimit 

- të bëjë homogjenizimin e përzierjes së akullores 

- të bëjë formësimin e akulloreve 

- të përgatitë akulloret sipas kërkesave të prodhimit 

- të bëjë ngrirjen e akullores në temperaturat e kërkuara sipas kërkesave. 

- të kryejë ambalazhimin dhe deponimin e akulloreve; 

- të monitorojë vazhdimisht temperaturat në ruajtje te prodhimit; 

- të bëjë vlerësimin e sigurisë dhe cilësisë së prodhimit; 

- të shfrytëzojë rregullat ligjore për produktin; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Industri përpunuese ushqimore. 

- Paisje të nevojshme teknologjike për përgatitjen e akulloreve. 

- Lënda e parë dhe shtesa ushqimore. 

- Makina për ambalazhim. 

- Komplet ambalazhe dhe paisje të nevojshme për paketim. 

- Depo për ruajtje. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja dhe kontrollimi teknik i pajisjeve. 

- Teknologjia e prodhimit të akullores. 



 

  

- Shtesat dhe rëndësia e tyre gjatë prodhimit të akullores. 

- Rregullat ligjore për produktin. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pasterizimi i qumështit. 

- Homogjenizimi i përzierjes së akullores. 

- Formësimi i akulloreve. 

- Ngrirja e akullores . 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e lëngjeve. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT  

“TEKNOLOGJIA E PËRPUNIMIT TE FRUTAVE DHE PERIMEVE” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 19.2 Kredi (192 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e përpunimit te frutave dhe perimeve”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan frutat dhe perimet dhe rëndësinë e përpunimit të tyre 

RM2: Nxënësi pranon, klasifikon, analizon, deponon frutat dhe perimet 

RM3: Nxënësi përpunon frutat e perimet dhe prodhon lëngun 

RM4: Nxënësi përgatit salcën e domates 

RM5: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon marmelatën  

RM6: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon komposto e reçelin 

RM7: Nxënësi konservon frutat me sheqerosje 

RM8: Nxënësi përpunon perimet dhe prodhon konserva 

RM9: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon uthullën 

 

RM1: Nxënësi përshkruan frutat dhe perimet dhe rëndësinë e përpunimit të tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat e frutave dhe perimeve, vlerën ushqyese të tyre; 

- të shpjegojë rëndësinë e përpunimit të frutave dhe perimeve;  

- të tregojë klasifikimin dhe llojet e futave dhe perimeve; 

- të përshkruajë  përbërjen kimike të frutave dhe perimeve;  

- të tregojë përbërësit e frutave dhe perimeve që ndikojnë në procesin teknologjik të përpunimit të 

tyre; 

- të përshkruajë metodat e përpunimit të frutave dhe perimeve; 

- të përshkruajë dhe interpretojë skemat teknologjike të përpunimit të frutave dhe perimeve; 

- të shpjegoj procesin e përpunimit të frutave dhe perimeve pa konservues; 

- të tregojë ndryshimet kimike që ndodhin gjate përpunimit të frutave dhe perimeve; 

- të përshkruajë kushtet dhe mënyrën e ruajtjes së frutave dhe perimeve; 

- të përshkruajë rëndësinë e ambalazhimit;  

- të përshkruajë  teknologjinë e ambalazhimit te fruta-perimeve dhe produkteve të tyre; 

- të dallojë materialin qe përdoret për ambalazhim; 

- të tregojë kushtet që duhet plotësuar materiali për ambalazhim; 

- të përshkruajë konservimin e  fruta-perimeve në temperatura të ulëta; 

- të tregojë rëndësinë e ftohjes, mënyrën e ftohjes dhe ndryshimet në fruta-perimeve gjatë ftohjes; 

- të tregojë rëndësinë dhe mënyrën e ngrirjes së fruta-perimeve dhe ndryshimet që ndodhin në 

fruta-perime gjatë ngrirjes; 

- të njohë rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 



 

- Prodhime ushqimore të frutave të llojeve të ndryshme. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të fruta-perimeve. (Teknologjisë ushqimore me 

prejardhje bimore). 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Frutat dhe perimet, qëllimi i përpunimit të tyre . 

- Përbërja kimike dhe vlera ushqyese e frutave dhe perimeve. 

- Karakteristikat teknologjike të përbërësve kryesorë të futave. 

- Ndryshimet kimike të frutave gjatë përpunimit. 

- Teknikat e ambalazhimit dhe ruajtjes se frutave dhe perimeve 

- Karakteristika që përcaktojnë cilësinë e frutave dhe perimeve. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i frutave dhe perimeve sipas specifikave tregtare. 

- Përshkrimi i metodave të përpunimit të frutave dhe perimeve. 

- Përshkrimi i përpunimit të frutave dhe perimeve pa konservues. 

- Përshkrimi i ambalazhimi i frutave dhe perimeve. 

- Përshkrimi i ruajtjes së frutave dhe perimeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi pranon, klasifikon, analizon, deponon frutat dhe perimet 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë karakteristikat dhe përbërjen kimike të frutave dhe perimeve; 

- të përshkruajë standardet e parametrave fiziko-kimik dhe mikrobiologjik mbi prodhimin 

- të përshkruajë metodat e mostrimit dhe teknikat e analizimit, 

- të përzgjedhë, përgatisë enët dhe pajisjet e nevojshme  

- të bëjë inspektimin e ambientit, godinës, pajisjeve dhe veglave për të verifikuar përputhjen me 

standardet dhe kriteret përkatëse; 

- të raportojë me shkrim për inspektimin e bërë; 

- të përgatisë materialet dhe pajisjet e duhura të punës; 

- të kontrollojë etiketën, vulën dhe tipin e prodhimit të lëndës së parë sipas kontratës së shitblerjes; 

- të kontrollojë për dëmtime të ndryshme ambalazhin e prodhimeve nga frutat dhe perimet; 

- të hapë ambalazhin (e prodhimeve të mbyllura) dhe marrë mostrat sipas procedurës së marrjes së 

mostrave; 



- të klasifikojë dhe përgatisë mostrat për analizë në bazë të udhëzuesit përkatës; 

- të kontrollojë formën, ngjyrën dhe praninë e  ndryshimeve (çarjet, ndarjet etj) në sipërfaqe të 

produktit  për të verifikuar përputhjen me standardet dhe kriteret përkatëse të cilësisë; 

- të kontrollojë aromën dhe shijen (bëjë prova) e lëndëve të para dhe prodhimeve nga frutat dhe 

perimet; 

- të kontrollojë konsistencën (qëndrueshmërinë) e prodhimit; 

- të kontrollojë për çdo mostër peshën specifike, temperaturën e shkrirjes, ngrirjes si dhe veti tjera 

(sipas rastit) të lëndëve të para; 

- të kontrollojë komponentët bazë të ushqimit: lagështinë, karbohidratet, proteinat, yndyrat, lëndët 

minerale, vitaminat, acidet, fermentet etj; 

- të bëjë ekzaminimin mikrobiologjik të lëndëve të para bazuar në kufijtë mikrobiologjikë që 

konsiderohen të përshtatshëm për ushqimin; 

- të bëjë pranimin e lëndës së parë në bazë të rezultateve të analizave; 

- të krahasojë dhe vlerësojë të gjeturat me standardet mbi prodhimin 

- të bëjë deponimin e lëndës së parë; 

- të pastrojë mjetet dhe vendin e punës; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të  ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Lokalet dhe industritë e ndryshme nga frutat dhe perimet. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Pajisje laboratorike (speciale) për marrjen e mostrave 

- Terrene ushqyese, pjata petri, preparate të ndryshme kimike 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, kimisë-praktikum,  

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (ligje, udhëzime administrative, standarde), kritere 

etj. 

- Materiale studimore. 

- Fletëraport për punë. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrëveshjet kontraktuale (specifikimet e kontratës). 

- Njohuri mbi ligjet, udhëzimet administrative, standardet në fushën e ushqimit. 

- Teknikat e inspektimit (kontrollimi) të  lokaleve të përpunimit të ushqimeve. 

- Teknikat e marrjes dhe përgatitjes së mostrave për analizë. 

- Teknikat e kontrollit të lëndëve të para dhe prodhimeve nga frutat dhe perimet. 

- Kontrollimi i jashtëm i lëndëve të para dhe prodhimeve nga frutat dhe perimet. 

- Kontrollimi fizik, kimik dhe mikrobiologjik. 

- Rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Pranimi i frutave dhe perimeve. 

- Klasifikimi i frutave dhe perimeve. 

- Analizimi i frutave dhe perimeve. 

- Deponimi i frutave dhe perimeve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi përpunon frutat e perimet dhe prodhon lëngun 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit dhe konservimit të lëngjeve; 

- të përshkruajnë  teknologjinë e prodhimit të lëngjeve të frutave 

- të tregojë lëndët themelore dhe ndihmëse për prodhimin e lëngjeve; 

- të përshkruajnë operacionet përgatitore kryesore për prodhimin e lëngjeve; 

- të tregojë rëndësinë e pasterizimit dhe sterilizimit; 

- të përzgjedhë, përgatisë enët dhe pajisjet e nevojshme  

- të kryejë operacionet përgatitore  për prodhimin e lëngut nga frutat dhe perimet  

- të bëjë nxjerrjen e lëngut nga frutat dhe perimet duke aplikuar mënyrën që disponon impianti, 

presim hidraulik, presim mekanik etj. 

- të kryejë kthjellimin e lëngut me metodën mekanike, termike, kimike apo e kombinuar ; 

- të kryejë konservimin e lëngut në mënyrë termike, kimike ose të kombinuar; 

- të shtrydhë frutat dhe perimet për përfitimin e lëngut; 

- të bëjë kullimin e lëngut të përfituar nga shtrydhja e frutave dhe perimeve; 

- të prodhojë lëngje nga lloje të ndryshme të frutave dhe perimeve; 

- të prodhojë lëngje të përziera të frutave; 

- të prodhojë lëngje të përziera të perimeve; 

- të pasterizojë ambalazhin me lëngje; 

- të mbushë ambalazhet me lëngje sipas rregullit; 

- të ftohë lëngjet sipas rregullit;  

- të etiketojë ambalazhin dhe magazinojë lëngjeve; 

- të transportojë sipas rregullit mbeturinat e ndryshme në vendin e caktuar; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e lëngjeve nga frutat dhe perimet. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 



 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknikat e prodhimit të lëngjeve nga frutat. 

- Teknikat e prodhimit të lëngjeve nga perimeve. 

- Metodat e konservimit të lëngjeve të fruta perimeve. 

- Rregullat e sigurisë në punë, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e lëngjeve nga frutat. 

- Përgatitja e lëngjeve nga perimet. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e lëngjeve. 

- Mbrojtja në punë, praktikat e mira higjienike dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi përgatit salcën e domates 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të konservave; 

- të përshkruajë rëndësinë e konservimit të perimeve; 

- të përshkruajë rëndësinë e konservimit të perimeve me anë të përqendrimit të  lëndës së thatë; 

- të përshkruajë teknologjinë e përgatitjes të salcës së domates; 

- të bëjë përzgjedhjen, përgatitjen e enëve dhe pajisjeve; 

- të mirëmbajë higjienën; 

- të kryejë operacionet përgatitore për prodhimin e salcës së domates; 

- të kryejë pastrimin e lëngut të domates; 

- të kryejë përqendrimin shkallë shkallë  deri në përqindje të kërkuar; 

- të kryejë kriposjen e salcës së domates; 

- të kryejë kontrollin e përmbajtjes së lëndës së thatë; 

- të kryejë ambalazhimin e salcës së domates; 

- të kryejë sterilizimin e kavanozave të mbushura me salcë domate; 



 

- të prodhojë salcën e domates; 

- të prodhojë salcën e domates me erëza. 

- të zbatojë rregullat për mbrojtje në punë dhe të mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për përgatitjen e salcës së domates. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore. 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Perimet, metodat e konservimit të perimeve. 

- Teknikat dhe operacionet parapërgatitore për prodhimin e salcës nga domatet. 

- Teknologjia e përgatitjes të salcës së domates. 

- Rregullat e sigurisë në punë, higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e salcës nga domatet. 

- Përgatitja e salcës nga domatet. 

- Përgatitja  e salcës me erëza të ndryshme. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon marmelatën  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë rëndësinë e konservimit të frutave; 

- të tregojë metodat (mënyrat) e konservimit të frutave; 

- të përshkruajë teknologjinë për prodhimin e marmelatës;  



- të përshkruajnë operacionet përgatitore kryesore për prodhimin marmelatës; 

- të tregojë rëndësinë trajtimit termik ( pasterizimit dhe sterilizimit); 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet e punës; 

- të dezinfektojë enët dhe mjedisin e punës sipas kërkesave higjeno-sanitare; 

- të seleksionojë me kujdes frutat për prodhimin e marmelatës; 

- të lajë dhe copëtojë frutat sipas madhësisë së duhur; 

- të heq bërthamat nga frutat; 

- të përgatisë lëndët e para dhe shtesat; 

- të ziejë frutat e copëtuara për përftimin e puresë së pemëve; 

- të përgatisë  purenë; 

- të transportojë sheqerin në repart; 

- të përgatisë sheqerin, pektinën dhe acidin për prodhimin e marmelatës; 

- të përgatisë marmelatë nga fruta të ndryshme; 

- të përgatisë marmelatë nga fruta të përziera; 

- të pasterizojë ambalazhin me marmelatë; 

- të mbushë ambalazhet me marmelate;  

- të ftohë marmelatën sipas rregullit;  

- të etiketojë sipas rregullit ambalazhin e marmelatës; 

- të magazinojë sipas rregullit ambalazhin e marmelatës; 

- të transportojë sipas rregullit mbeturinat e ndryshme në vendin e caktuar; 

- të zbatojë rregullat e sigurimin teknik, higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhimin e marmelatës. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët bazë dhe ndihmëse që përdoren për prodhimin e konservave të frutave. 

- Operacionet përgatitore për përpunimin e frutave.  

- Teknologjia e prodhimit të marmelatës. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e marmelatës nga frutat. 

- Përgatitja e marmelatës nga fruta të ndryshme. 

- Përgatitja  e marmelatës nga fruta të përziera. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e marmeladës nga frutat. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon komposto e reçelin 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të kompostove; 

- të përshkruajë   teknologjinë e prodhimit të reçelit; 

- të seleksionojë sipas standardeve frutat për prodhimin e reçelit, kompostos; 

- të transportojë sipas rregullit frutat në repart; 

- të lajë frutat; 

- të heqё bërthamat sipas standardit; 

- të përmasojë frutat sipas rregullit; 

- të përgatitë recepturat për prodhimin e komposto, reçel; 

- të ziejë pemët e copëtuara për përftimin e puresë së  pemëve; 

- të përgatisë purenë; 

- të mbikëqyrë procesin e pastrimit të puresë së frutave; 

- të përgatisë sheqerin, pektinën dhe acidin për prodhimin e kompostos, reçelit; 

- të përgatisë komposto, reçel dhe pekmez nga fruta të ndryshme; 

- të përgatisë komposto, reçel dhe pekmez nga fruta të përziera; 

- të përgatisë sipas rregullit ambalazhet për ambalazhimin e kompostos, reçelit  

- të mbushë ambalazhet sipas rregullit; 

- të pasterizojë ambalazhin me komposto, reçel; 

- të ftohë prodhimet sipas rregullit;  

- të etiketojë sipas rregullit ambalazhin e kompostos, reçelit; 

- të magazinojë sipas rregullit prodhimet  

- të transportojë sipas rregullit mbeturinat e ndryshme në vendin e caktuar; 

- të zbatojë rregullat e sigurimin teknik, higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhimin e kompostos dhe reçelit. 

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim. 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 



 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët bazë dhe ndihmëse që përdoren për prodhimin e kompostos dhe reçelit. 

- Operacionet përgatitore për përpunimin e frutave.  

- Teknologjia e prodhimit të kompostos. 

- Teknologjia e prodhimit të reçelit. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e kompostos nga frutat. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e reçelit nga frutat. 

- Përgatitja e kompostos nga fruta të ndryshme. 

- Përgatitja  e reçelit nga fruta të ndryshme. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e kompostos dhe reçelit. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi konservon frutat me anë të sheqerosjes 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë  procesin teknologjik të prodhimit të shurupeve nga frutat; 

- të përshkruajë tharjen e frutave;  

- të përshkruajnë mënyrat e  tharjes dhe kujdesin gjatë tharjes; 

- të përgatisë enët dhe pajisjet e nevojshme për prodhimin e frutave të sheqerosura; 

- të kryejë operacionet përgatitore për prodhimin e frutave të sheqerosura; 

- të kryejë sheqerosjen e frutave në fazën e parë; 

- të përgatis shurupet me koncentrim të ndryshëm të sheqerit; 

- të bëjë kullimin e frutave pas zierjes së fundit; 

- të kryejë fazën e dytë të sheqerosjes, pudrosjen duke përdor sheqer pluhur; 

- të prodhojë fruta të sheqerosura; 



 

- të ambalazhojë prodhimet e konservave nga frutat; 

- të kryejë paketimin; 

- të deponojë prodhimet e konservave nga frutat; 

- të pastrojë mjetet dhe vendin e punës; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së ambientit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhimin  

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët bazë dhe ndihmëse që përdoren për prodhimin e konservave të frutave. 

- Teknologjia e prodhimit të frutave me sheqerosje. 

- Operacionet përgatitore për prodhimin e frutave të sheqerosura. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e frutave me sheqerosje. 

- Prodhimi i frutave të sheqerosura. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e frutave të sheqerosura. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi përpunon perimet dhe prodhon konserva 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 



- të tregojë lëndët themelore dhe ndihmëse për prodhimin e konservave të perimeve; 

- të përshkruajë operacionet përgatitore kryesore për prodhimin e konservave të perimeve; 

- të përshkruajë rëndësinë e konservimit të perimeve; 

- të tregojë metodat e konservimit të perimeve; 

- të përshkruajë pasterizimin dhe sterilizimit si metoda konservimi; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të konservave natyrore, marinadat (konservimet me acid 

acetik), gjellë të gatshme; 

- të përzgjedhë  recepturat për prodhimin e konservave nga lakra; 

- të bëjë përzgjedhjen e lakrave për konservim; 

- të përgatisë vaskën për konservim; 

- të bëjë përgatitjen e shëllirës; 

- të bëjë presimin e lakrave; 

- të bëjë kontrollin e fermentimit; 

- të bëjë ambalazhimin e lakrës për shitje; 

- të përzgjedhë tranguj për konservim; 

- të përgatisë shëllirën për konservim të trangujve të vegjël the për tranguj të mëdhenj; 

- të përgatisë enën për fermentim; 

- të përcjellë procesin e fermentimit deri në përfundim; 

- të bëj ambalazhimin e trangujve të fermentuar për treg; 

- të kryejë përzgjedhjen e patëllxhanëve për konservim; 

- të bëjë përgatitjen për konservim të patëllxhanëve; 

- të përgatisë shtesat për mbushje; 

- të kryejë kontrollin e fermentimit dhe ambalazhimin për treg; 

- të largojë perimet që nuk i plotësojnë kriteret për përpunim;                                                                                       

- të përgatisë shtesat për konservat e përziera; 

- të përgatitë konserva të përziera nga perimet; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Reparte për grumbullimin dhe përpunimin e frutave dhe perimeve. 

- Mjete pune, makineri të ndryshme për prodhimin  

- Lënda e parë dhe ndihmëse. 

- Shtesa ushqimore . 

- Makina dhe materiale për ambalazhim 

- Mjetet transportuese. 

- Fletëraport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lëndët bazë dhe ndihmëse që përdoren për prodhimin e konservave të perimeve. 

- Operacionet përgatitore kryesore për përpunimin e perimeve.  

- Teknologjia e prodhimit të marinadave. 

- Mënyrat e konservimit të perimeve. 

- Konservimi kimik i perimeve. 

- Teknologjia e prodhimit të turshive nga perimet. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Kryerja e operacioneve parapërgatitore për prodhimin e konservave. 

- Prodhimi i konservave nga perimet e ndryshme. 

- Prodhimi i konservave nga perimet e kombinuara. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e frutave të sheqerosura. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM9: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon uthullën 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë ç’është uthulla; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të uthullës; 

- të përshkruajë procesin e fermentimit gjatë prodhimit të uthullës; 

- të tregojë llojet e uthullës; 

- të tregojë rëndësinë dhe qëllimin e përdorimit të uthullës; 

- të përzgjedhë, përgatisë enët dhe pajisjet e nevojshme; 

- të bëjë hedhjen e materialit  në enët e fermentimit;  

- të mbikëqyrë procesin e fermentimit;  

- të ndajë  uthullën nga materiali i acidifikuar; 

- të përcaktojë turbullirën e uthullës; 

- të bëjë kthjellimin dhe filtrimin e uthullës;  

- të pasterizojë uthullës;  

- të përzgjedhë dhe kontrollon ambalazhin; 

- të bëjë mbushjen e ambalazhit;  

- të bëjë taposjen dhe etiketimin; 

- të bëjë sistemimin e ambalazhit të mbushur;  

- të kryejë pastrimin e vendit të punës dhe i mjeteve të punës; 

- të bëjë zbatimin e rregullave të sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore.  

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 



 

  

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e përpunimit. 

- Prodhime ushqimore të frutave të llojeve të ndryshme. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së përpunimit të fruta-perimeve. (Teknologjisë ushqimore me 

prejardhje bimore). 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde) 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e uthullës, përdorimi i saj. 

- Teknologjia e prodhimit të uthullës. 

- Procesi i fermentimit të uthullës. 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Përzgjedhja e frutave për përpunim. 

- Kryerja e procesit të fermentimit. 

- Prodhimi i uthullës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT  

“PRODHIMI I PIJEVE ALKOOLIKE” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 16.0 Kredi (160 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Prodhimi i pijeve alkoolike”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan teknologjinë e prodhimit të pijeve alkoolike 

RM2: Nxënësi prodhon verën e bardhë dhe të kuqe 

RM3: Nxënësi prodhon verëra shkumuese 

RM4: Nxënësi prodhon birrën 

RM5: Nxënësi prodhon rakinë nga rrushi 

RM6: Nxënësi prodhon rakinë nga frutat 

 

RM1: Nxënësi përshkruan teknologjinë e prodhimit të pijeve alkoolike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë enologjinë, origjinën dhe objektin e saj; 

- të përshkruajë fazat e pjekjes së rrushit; 

- të përzgjedhë rrushin dhe përcaktojë treguesit e cilësisë së tij; 

- të përshkruajë presimin e rrushit,mënyrat e presimit; 

- të përshkruajë sacharomicetet e fermentimit alkoolik në enologji; 

- të përshkruajë përgatitjen e majave të pastra të përzgjedhura; 

- të përshkruajë rëndësinë e acidit sulfuror si antiseptik; 

- të përshkruajë kontrollin senzorik dhe kimik te pijeve alkoolike; 

- të përshkruajë teknologjinë e përgatitjes së birrës; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të alkoolit dhe distilateve; 

- të përshkruajë masat e sigurimit teknik në fabrikat e prodhimit të verës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore  

- Kompjuter dhe materiale didaktike 

- Punëtoria e shkollës 

- Industria e përpunimit 

- Prodhime nga pijet alkoolike 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të pijeve alkoolike 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Enologjia, origjina dhe objekti i sajë.  

- Sakaromicetet e fermentimit alkoolik në enologji. 

- Prodhimi i verërave, birrës dhe pijeve tw ndryshme alkoolike. 

- Të metat dhe sëmundjet e verës. 

- Masat e sigurimit teknik në fabrikat e verës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

 

- Përshkrimi i kontrollit sensorik (degustimi) dhe kimik i verës i pijeve alkoolike. 

- Përshkrimi i procesit teknologjik i prodhimit të pijeve alkoolike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi prodhon verën e bardhë dhe të kuqe 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë teknologjinë e përgatitjes së verës; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të verës së bardhë; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të verës së të kuqe; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës; 

- të pranojë rrushin për prodhimin e verës; 

- të seleksionojë rrushin; 

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit në musht me analiza kimike; 

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit në musht me refraktometër; 

- të dërrmojë rrushin me egrapompë;  

- të transportojë frenjat jashtë kantinës; 

- të largojë bersit për prodhimin e verës së bardhë; 

- të mbushë enët e fermentimit; 

- të përgatisë SO2 me mushtometër ose peshim;  

- të përgatisë majanë e pastër ose të përzgjedhur; 

- të hedhë majanë e përgatitur, për përshpejtimin e procesit të fermentimit;  

- të mbikëqyrë procesin e fermentimit duke matur densitetin e verës;  

- të marrë lëngun me vetërrjedhje me anë të sitave;  

- të marrë lëngun me presim me anë të presave;  

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit të verës së kuqe me analiza kimike;  

- të përcaktojë densitetin e verës së bardhë dhe të kuqe me mushtometër;  

- të përcaktojë sasinë e sheqerit të verës së  bardhë dhe të kuqe me analiza kimike;  

- të filtrojë verën  me filtërpresë;  

- të pasterizojë verën me pasterizator; 

- të përzgjedhë ambalazhin sipas kërkesave të prodhimit (shishet);  

- të kontrollojë shishet për defekte të mundshme, si krisje, ciflosje, etj;  

- të mbushë shishet me verë të bardhë dhe të kuqe në aparatin mbushës;  

- të kryejë procesin e etiketimit të shisheve me makineri; -  



 

- të transportojë arkat me shishet e mbushura me verë në magazinë; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e prodhimit të verës.  

- Makineritë dhe pajisjet e punës, për prodhimin e verës së kuqe.  

- Lëndë të para dhe ndihmëse, për prodhimin e verës së kuqe. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të verërave. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të verërave. 

- Lëndët e para dhe shtesat në prodhimtarin e verërave. 

- Teknikat e prodhimit të verërave. 

- Fermentimi i verërave. 

- Sulfitimi i verërave. 

- Mbushja e verërave dhe magazinimi. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e rrushit për përpunim. 

- Prodhimi i verës së kuqe. 

- Prodhimi i verës së bardhë. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e verërave. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi  prodhon verëra shkumuese dhe te ëmbla. 



Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të verërave shkumuese; 

- të përshkruajë prodhimin e verërave të ëmbla; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës; 

- të pranojë rrushin për prodhimin e verërave shkumuese; 

- të peshojë dhe seleksionojë rrushin sipas varietetit; 

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit në musht me analiza kimike; 

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit në musht me refraktometër; 

- të dërrmojë rrushin (shtyp); 

- të mbushë enët e fermentimit; 

- të përgatisë SO2 me mushtometër ose peshim;  

- të përgatisë majanë e pastër ose të përzgjedhur; 

- të hedhë majanë e përgatitur, për përshpejtimin e procesit të fermentimit;  

- të mbikëqyrë procesin e fermentimit duke matur densitetin e verës;  

- të marrë lëngun me vetërrjedhje me anë të sitave;  

- të marrë lëngun me presim me anë të presave;  

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit të verërave me analiza kimike;  

- të përcaktojë densitetin e verërave me mushtometër;  

- të përcaktojë sasinë e sheqerit të verërave; 

- të filtrojë verën e kuqe me filtërpresë;  

- të pasterizojë verën me pasterizator; 

- të përzgjedhë ambalazhin; 

- të kontrollojë shishet për defekte të mundshme, si krisje, ciflosje, etj;  

- të mbushë shishet me verë në aparatin mbushës;  

- të kryejë procesin e etiketimit të shisheve me makineri;  

- të transportojë arkat me shishet e mbushura me verë në magazinë; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e prodhimit të verës. 

- Makineritë dhe pajisjet e punës, për prodhimin e  verërave shkumuese. 

- Lëndë të para dhe ndihmëse, për prodhimin e verërave shkumuese. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Aditivët dhe konservanësit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të verërave. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të verërave. 

- Lëndët e para dhe shtesat në prodhimtarin e verërave. 

- Teknikat e prodhimit të verërave. 

- Fermentimi i verërave. 

- Sulfitimi i verërave. 

- Mbushja e verërave dhe magazinimi. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së  mjedisit.     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 



 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e rrushit për përpunim. 

- Prodhimi i verërave shkumbuese. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e verërave shkumbuese. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi prodhon birrën 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë rëndësinë dhe vlerën ushqyese të birrës; 

- të përshkruajë karakteristikat e lëndëve të para për prodhimin e birrës dhe vetitë e tyre;  

- të përshkruajë sacharomicetet e fermentimit alkoolik; 

- të përshkruajë procesin e prodhimit të maltos për prodhimin e birrës; 

- të përshkruajë teknologjinë e prodhimit të birrës; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës; 

- të pranojë dhe peshojë malton për prodhimin e birrës;  

- të realizojë kontrollin organo shqisor të maltos;  

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqernave në malto; 

- të analizojë malton për përcaktimin e amidonit dhe përbërësve të tjerë kryesorë; 

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit dhe aciditetit në musht; 

- të bluajë malton, duke e mbikëqyrur procesin, sipas udhëzuesit teknologjik;  

- të transportojë malton në sektorin e zierjes, sipas kushteve të kërkuara; 

- të shtojë, sasinë e maltos së bluar në zierësin e përgatitjes së mushtit; 

- të mbikëqyrë procesin teknologjik të përftimit të mushtit; 

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit në musht me pH-metër; 

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit në musht me refraktometër; 

- të realizojë procesin e filtrimit, sipas procedurave të përshkruara në kartën teknologjik; 

- të largojë bërsitë pas filtrimit, në destinacionin përkatës; 

- të dërgojë mushtin në lupulues ( zierja e dytë); 

- të përgatisë lupolën sipas recepturave; 

- të mbikëqyrë  procesin e lupulimit; 



- të dërgojë lëngun në tankerët e fermentimit sipas procedurave të kërkuara; 

- të ftohë lëngun e birrës nga dekantuesi në tanket e fermentimit, sipas procedurave të kërkuar; 

- të përgatisë dhe shtonë majanë e birrës, sipas udhëzuesit; 

- të mbikëqyrë procesin e fermentimit; 

- të përcaktojë përmbajtjen e aciditetit, dendësinë dhe sheqerin e lëngut të birrës, sipas standardit; 

- të filtrojë lëngun e birrës, për të përftuar birrë të gatshme; 

- të lërë për 24 orë në stabilizim, birrën e prodhuar; 

- të vendosë ambalazhin në linjën e mbushjes; 

- të kalojë birrën e stabilizuar në pasterizim; 

- të mbikëqyrë regjimin e punës së pasterizatorit të birrës; 

- të mbikëqyrë procesin e ambalazhimit të birrës, në parametrat e duhur teknologjikë; 

- të etiketojë shishet dhe ambalazhet e tjera; 

- të sistemojë ambalazhin e mbushur në vendin e caktuar; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e prodhimit të birrës. 

- Makineritë dhe pajisjet e punës, për prodhimin e  birrës.  

- Lëndë të para dhe ndihmëse, për prodhimin e birrës. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Aditivët dhe konservansit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të birrës. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të birrës. 

- Lëndët e para dhe shtesat në prodhimtarin e birrës. 

- Vlerësimi i elbit për prodhimin e birrës. 

- Teknikat e prodhimit të birrës. 

- Prodhimi i maltos. 

- Prodhimi i birrës. 

- Ambalazhimi dhe magazinimi i birrës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së  mjedisit.     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Përgatitja e maltës për përpunim. 

- Prodhimi i birrës. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e birrës. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi  prodhon rakinë nga rrushi. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë lëndët e para që përdoren për prodhimin e alkoolit; 

- të përshkruan përdorimin e alkoolit në industrinë ushqimore; 

- të përshkruajë lëndët e para dhe procesin teknologjik të prodhimit të distilatet; 

- të përshkruajë si kryhet distilimi dhe fazat e distilimit; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës; 

- të pranojë, peshojë dhe seleksionoj rrushin për prodhimin e rakisë;  

- të realizojë kontrollin organo shqisor të rrushit;  

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit dhe aciditetit në rrush; 

- të dërrmojë rrushin për të përftuar lëngun; 

- të përziejë materialin gjatë fermentimit, për njomjen e kapelës së bërsive që formohen; 

- të mbushë kazanin e distilimit me materialin e fermentuar, deri në 3/4 e vëllimit; 

- të vendosë kapakun e kazanit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të mbyllë aparatin e distilimit në mënyrë hermetike, për shmangien e daljes së avujve alkoolik; 

- të lidhë kondensuesin me ujin e rrjedhshëm, duke hapur saracineskat; 

- të vendosë enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të ndezë vrullshëm ngrohësin e aparatit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të vendos enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të masë gradën alkoolike të rakisë me alkoolmetër; 

- të ndërpresë procesin e distilimit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të kupazhojë rakinë për përftimin e saj me gradë alkoolike, sipas standardeve; 

- të filtrojë rakinë, për të eliminuar papastërtitë e ndryshme; 

- të largojë erën e llumit të rakisë duke e ridistiluar rakinë;  

- të largojë shijen e mykut të rakisë, duke e trajtuar atë me qymyr aktiv; 

- të largojë shijen e drurit të rakisë, duke e trajtuar atë me kollë peshku; 

- të largojë shijen e thartë të rakisë, duke e ridistiluar rakinë e trajtuar me karbonat kalciumi dhe të 

holluar me ujë, sipas standardit; 

- të largojë turbullirën me natyrë ferrike të rakisë (ngjyrën  e verdhë), duke ridistiluar rakinë e 

holluar me ujë, sipas standardit; 

- të largojë turbullirën me natyrë kuprike të rakisë (ngjyrën  e kaltër), duke ridistiluar rakinë e 

holluar me ujë, sipas standardit;   

- të largojë turbullirën me natyrë kalcike të rakisë (precipitatet kristalore me ngjyrë të bardhë), 

duke e trajtuar atë me jono këmbyes kationit; 

- të përzgjedhë ambalazhin e rakisë (shishet), sipas standardit; 

- të mbushë shishet  me raki me makineri mbushëse; 

- të kryejë procesin e taposjes së shisheve me makineri; 



 

- të kryejë procesin e etiketimit të shisheve me makineri; 

- të sistemojë arkat me shishe të mbushura me raki në magazinë; 

- të pastrojë vendin dhe mjetet e punës, duke respektuar  rregullat higjieno-sanitare; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e prodhimit të rakisë. 

- Makineritë dhe pajisjet e punës, për prodhimin e rakisë.  

- Lëndë të para dhe ndihmëse, për prodhimin e rakisë. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të rakisë. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës.   

- Teknologjia e prodhimit të rakisë. 

- Lëndët e para dhe shtesat në prodhimtarinë e rakisë. 

- Vlerësimi i rrushit për prodhimin e rakisë. 

- Teknikat e prodhimit të rakisë. 

- Fermentimi.  

- Prodhimi i mushtit. 

- Prodhimi i rakisë. 

- Ambalazhimi dhe magazinimi i rakisë. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së  mjedisit.     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Manipulon me mjete dhe paisje të punës. 

- Prodhimi i rakisë nga rrushi. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e rakisë. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



RM6: Nxënësi prodhon rakinë nga frutat 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë lëndët e para që përdoren për prodhimin e rakisë nga frutat;  

- të përshkruajë lëndët e para dhe procesin teknologjik të prodhimit të distilatet; 

- të përshkruajë si kryhet distilimi dhe fazat e distilimit; 

- të përgatisë vendin dhe mjetet e punës;  

- të pranojë, peshojë dhe seleksionoj frutat për prodhimin e rakisë;  

- të lajë frutat me konsistencë të fortë, në makineri larëse,  me tretësirë ujor acidi sulfuror; 

- të përcaktojë përmbajtjen e sheqerit dhe aciditetit në fruta; 

- të dërrmojë frutat për të përftuar lëngun; 

- të copëtojë  frutat (kumbulla, molla, fiku, hurma, mani, qershia dhe vishnja) me makineri,  për të 

lehtësuar daljen e lëngut; 

- të dërrmojë frutat (dëllinja, mareja, dardha, pjeshka dhe kajsia) me makineri, për të shpejtuar 

procesin e fermentimit; 

- të heqë bërthamën e frutave me bërthamë me makineri pastrimi (pasirka), pa shkaktuar thyerjen e 

tyre; 

- të presojë frutat e copëtuara dhe të dërrmuara (mollëve dhe dardhave) me presa hidraulike, për 

nxjerrjen e lëngut; 

- të mbushë vaskat e fermentimit me frutat e përpunuara, sipas kërkesave teknologjike; 

- të shtojë sasinë e ujit në raportet e caktuara, sipas standardeve për frutat si dëllinja, mareja, 

dardha, hurma, për lehtësimin e fermentimit; 

- të shtojë acidin tartrik, sipas standardit (hurma), për lehtësimin e fermentimit; 

- të përgatisë majanë, sipas standardeve, për lloje të ndryshme frutash; 

- të mbikëqyrë procesin e fermentimit; 

- të mbushë kazanin e distilimit me materialin e fermentuar; 

- të vendosë kapakun e kazanit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të lidhë hermetikisht kazanin e distilimit me kondensuesin, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të mbyllë aparatin e distilimit në mënyrë hermetike, për shmangien e daljes së avujve alkoolik; 

- të lidhë kondensuesin me ujin e rrjedhshëm, duke hapur saraçineskat;   

- të vendosë enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të ndezë ngrohësin e aparatit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të vendos enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të masë gradën alkoolike të rakisë me alkoolmetër; 

- të ndërpresë procesin e distilimit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të ndajë vajin e dëllinjës nga distilati i parë, sipas parimit të enës fiorentin; 

- të kupazhojë rakinë për përftimin e saj me gradë alkoolike, sipas standardeve; 

- të filtrojë rakinë me makineri filtruese, për të eliminuar papastërtitë e ndryshme; 

- të mbushë kazanin e distilimit me distilatin e parë, deri në 3/4 e vëllimit të distilatit; 

- të vendosë kapakun e kazanit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të mbyllë aparatin e distilimit në mënyrë hermetike, për shmangien e daljes së avujve alkoolik; 

- të lidhë kondensuesin me ujin e rrjedhshëm, duke hapur saraçineskat;   

- të vendosë enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të ndezë vrullshëm ngrohësin e aparatit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të vendosë enën pritëse për grumbullimin e rakisë; 

- të masë gradën alkoolike të rakisë me alkoolmetër; 

- të ndërpresë procesin e distilimit, sipas rregullave të sigurimit teknik; 

- të kupazhojë rakinë për përftimin e saj me gradë alkoolike, sipas standardeve; 



- të përmirësojë buketin e rakisë, duke e lënë atë për vjetrim për 2-3 muaj; 

- të filtrojë rakinë me makineri filtruese, për të eliminuar papastërtitë e ndryshme; 

- të përzgjedhë ambalazhin e rakisë (shishet), sipas standardit; 

- të kontrollojë gradën e alkoolit me alkoolmetër, para mbushjes në shishe, sipas standardeve; 

- të mbushë shishet me raki me makineri mbushëse; 

- të kryejë procesin e taposjes dhe etiketimit së shisheve me makineri; 

- të transportojë arkat me shishe të mbushura me raki në magazinë; 

- të pastrojë vendin dhe mjetet e punës, duke respektuar  rregullat higjieno-sanitare; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Punëtoria e shkollës. 

- Industria e prodhimit të rakisë. 

- Makineritë dhe pajisjet e punës, për prodhimin e  rakisë.  

- Lëndë të para dhe ndihmëse. 

- Kompjuter dhe materiale didaktike. 

- Aditivët dhe konservansit. 

- Teksti i lëndës së teknologjisë së prodhimit të pijeve alkoolike-rakisë. 

- Materiale të shkruara (pankarta, katalog, udhëzues, rregullore, standarde). 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Teknologjia e prodhimit të rakisë nga frutat. 

- Lëndët e para dhe shtesat në prodhimtarin e rakisë nga frutat. 

- Teknikat e prodhimit të rakisë me bazë frutat. 

- Fermentimi.  

- Prodhimi i mushtit. 

- Prodhimi i rakisë nga frutat. 

- Ambalazhimi dhe magazinimi i rakisë nga frutat. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe mbrojtjes së mjedisit.     

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Manipulimi me mjete dhe pajisje të punës. 

- Prodhimi i rakisë  nga frutat. 

- Mbushja, ambalazhimi dhe etiketimi i prodhimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e rakisë nga frutat. 

- Mbrojtja në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi i drejt dhe profesional. 

- Bashkëpunimi. 

- Shkathtësi organizative. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  



 

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 

“PUNË ADMINISTRATIVE DHE KOMERCIALE” 

Klasa 12 

 

Titulli i Kualifikimit: Përpunues i prodhimeve ushqimore 

Vlera e Kredive të Modulit: 3.2 Kredi (32 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Punë administrative dhe komerciale”, klasa 12: 

 

RM1: Nxënësi përgatit dhe klasifikon dokumentet zyrtare 

RM2: Nxënësi përgatit dokumentet për promocion dhe  marketing 

RM3: Nxënësi përgatit dokumentet dhe realizon shitje 

RM4: Nxënësi bën përgatitje për pjesëmarrje në panaire 

RM1: Nxënësi përgatit dhe klasifikon dokumentet zyrtare 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të argumentojë rëndësinë e dokumenteve të zyrës; 

- të bëjë klasifikimin e dokumenteve të zyrës; 

- të përgatit njoftime, informacione, vërtetime, kalendar takimesh, fakse, letra etj; 

- të përgatit dokumentet në formë elektronike; 

- të përpilojë dokumente të zyrës; 

- të ruajë dokumente e zyrës sipas rregullave dhe afateve të caktuara ligjore; 

- të komunikojë me korrektesë; 

- të jetë bashkëpunues.  

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa mësimore. 

- Mjedise zyre të pajisur me kompjuter dhe mjetet e tjera të zyrës. 

- Formate të dokumenteve të zyrës. 

- Materiale shpenzuese të zyrës. 

- Materiale të shkruara. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e dokumenteve të zyrës. 

- Klasifikimi i dokumenteve të zyrës. 

- Dokumentet e korrespondencës (njoftime, informacione, vërtetime, kalendar takimesh, fakse, 

letra etj.). 

- Dokumentet ekonomike (listë inventari, kërkesa, oferta etj.). 

- Rregullat e përpilimit të dokumenteve të zyrës. 

- Sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve të zyrës e zyrës.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përpilimi i dokumenteve të zyrës. 

- Sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve të zyrës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM2: Nxënësi përgatit dokumentet për promocion dhe marketing 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të argumentojë rëndësinë e dokumenteve promocionale; 

- të bëjë klasifikimin e dokumenteve për marketing; 

- të përzgjedhë mjeteve e punës për realizimin e promocioneve për produktet ushqimore; 

- të dallojë format e marketingut; 

- të bëjë shitje të drejtpërdrejt; 

- të aplikojë metoda të ndryshme për tërheqjen e konsumatorëve;                                                                          

- të realizojë kontrata me konsumatorët; 

- të reklamojë produktet nëpër mediet e ndryshme(tv, radio ,internet etj.); 

- të shpjegojë rëndësinë e promocionit dhe marketingut. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Sigurimi i stendave për panair 

- Broshurat,fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD, projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Format e promocionit. 

- Shitja  personale. 

- Nxitja për shitjen e produkteve. 

- Lidhja e kontratave me konsumatorët. 

- Përdor format e propagandës ekonomike. 

- Mediet shkruara. 

- Mediet elektronike. 

- Analizimi dhe  rëndësia e promocionit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përpilimi i dokumenteve të zyrës. 

- Sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve të zyrës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 



 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi përgatit dokumentet dhe realizon shitje 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të bëjë klasifikimin e dokumenteve për shitje; 

- të përgatit njoftime, informacione, për shitje; 

- të përgatit dokumentet për shitje në formë elektronike; 

- të zgjedhë mjetin e përshtatshëm për transport; 

- të aplikojë shpërndarjen e produkteve nëpër pika të shitjes; 

- të parashikojë kostot e shpërndarjes; 

- të bëjë listën për pikat e shpërndarjes; 

- të realizojë kontrata të reja gjatë shpërndarjes; 

- të përmbush me kohë porositë; 

- të vlerësojë rëndësinë e shpërndarjes; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes së ambientit e sigurimit teknik gjatë shpërndarjes e transportit 

të produkteve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Formate të dokumenteve të zyrës. 

- Materiale shpenzuese të zyrës   

- Broshurat,fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja dhe klasifikimi i dokumenteve për shitje. 

- Përzgjedhja e  mjeteve  të transportit. 

- Shpërndarja e  produkteve nëpër pikat e shitjes. 

- Kanalet e shpërndarjes. 

- Llogaritja e  kostove të  transportit. 

- Evidentimi  gjatë shpërndarjes. 

- Lidhja e  kontratave të reja gjatë shpërndarjes.  

- Shpërndarja e porosive me kohë dhe vende të caktuara. 

- Analizon rëndësinë e shpërndarjes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shpërndarjes të produkteve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përpilimi i dokumenteve të zyrës. 



 

- Sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve të zyrës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4: Nxënësi bën përgatitje për pjesëmarrje në panaire 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të merr agjendën për pjesëmarrje në panair; 

- të përgatitë broshurat,fllajerat,vizitkartat  për panair; 

- të rregullojë katalogun; 

- të paketojë produktet për panair; 

- të rregullojë  stendën; 

- të përzgjedhë transportin e përshtatshëm për bartje të produkteve; 

- të shpërndajë informacione nëpër media dhe shtyp; 

- të përkujdeset për përmbushjen e kërkesave të konsumatorëve; 

- të përmbush rregullat për mbrojtje të ambientit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për pjesëmarrje 

në panaire. 

- Materiale shpenzuese të zyrës.   

- Broshurat,fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mënyrat e përgatitjes së  katallogave, broshurave, fllajerat, vizitkartat për panaire. 

- Dizajnimi i  produkteve për panair. 

- Rregullimi i stendës. 

- Përdorimi i  mjeteve të informimit. 

- Komunikimi me konsumatorët. 

- Përkujdeset për mbrojtje  të ambientit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përpilimi i dokumenteve të zyrës. 

- Sistemimi dhe ruajtja e dokumenteve të zyrës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 



 

 

 

 

 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje (bashkëbisedim). 

- Raport me shkrim. 

- Vëzhgim me listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 
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II. Kurrikula bërthamë për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve ”, klasat 10-11 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”, klasat 10-11 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

Arsimimi në profilin mësimor “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” trajtohet në kuadrin e 

shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet në Shkollat e Mesme të Larta Profesionale të Bujqësisë, në dy 

nivele:  

- niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje 2 vite mësimore (kl.10-të dhe 11-të) i përgatit 

nxënësit për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e “Prodhuesit e kulturave të përziera 

dhe të kafshëve”. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të parë të arsimit 

profesional. 

- niveli i dytë, i arsimit profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (klasa 12-të) pas përfundimit të 

nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional në profilin “Prodhuesit e 

kulturave të përziera dhe të kafshëve”, që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës si dhe 

vazhdimin e studimeve në nivele më të larta. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën 

e nivelit të dytë të arsimit profesional. 

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”, për nivelin e I të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 

përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses në 

tregun e punës. 

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

Shkollimin në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, mund ta ndjekin të 

gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses arsimin e detyruar nëntëvjeçar, janë në 

moshë deri 24 vjeç dhe zotërojnë aftësi shëndetësore (fizike e mendore) të mjaftueshme për të kryer këtë 

nivel shkollimi. 

Në raste të veçanta, kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se sa kapacitetet reale të 

shkollave profesionale, MASHT përgatit udhëzime të veçanta me kritere pranimi të posaçme për këto 

shkolla.   

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, 

niveli I (kl.10-11), i lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në nivelin II (kl.12) të po këtij profili. 

Shkollimi në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve, niveli I, i referohet 

veprimtarive profesionale që kryhen në profile të ndryshme profesionale që i përkasin sektorit të 

Bujqësisë.  



Nisur nga kjo, nxënësi që përfundon me sukses shkollimin në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera 

dhe të kafshëve”, niveli I, mund të punësohet në kompani dhe institucione publike dhe private të cilat e 

kanë të domosdoshme kryerjen e veprimtarie profesionale përkatëse.  

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 

Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, 

është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv 

dhe kompetent, si dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të 

rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i 

vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u 

zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që Shkollat Profesionale të mesme të larta t’u krijojë 

nxënësve: 

- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 

mendore; 

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 

qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e aftësimit 

profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes në punë 

dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në sektorin e 

ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të 

qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 

- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 

- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 

- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal dhe 

profesional.  

- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet përvojës së 

punës praktike. 

- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontekstet e 

integrimit rajonal dhe Evropian. 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

Ndjekja e shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, do të 

zhvillojë te nxënësit një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin 

me efektivitet të programit mësimor, si bazë për zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave 

profesionale, vijimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun 

e punës gjithnjë në ndryshim. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij 

dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 

- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  



- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe 

shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes së 

objektivave. 

- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e 

situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më 

efektive. 

- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, 

rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 

- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që 

zgjat gjithë jetën. 

- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 

- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   

- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej të 

arriturat.   

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   

Ndjekja e shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, do të 

zhvillojë te nxënësit edhe një tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i shërbejnë atij për vijimin e 

shkollimit dhe të aftësimit profesional të mëtejshëm, si dhe për punësimin e suksesshëm në sektorin e 

bujqësisë. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të merr mostrat e tokës për analiza pedologjike dhe agrokimike. 

- Të kryejë veprime në prodhimin e fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të hapura. 

- Të përdor makinat dhe pajisjet për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

- Të përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Të kryejë veprime parapërgatitore për mbjelljen e farës. 

- Të përgatitë tokën për mbjellje dhe mbjell drithërat. 

- Të kryejë shërbimet agroteknike  gjatë rritjes së drithërave. 

- Të prodhojë fidanë dhe të kultivoj perime në ambiente të hapura. 

- Të kryejë veprime në mirëmbajtjen dhe higjienën e fermës. 

- Të përgatitë tokën dhe bën mbjelljen fidanëve të pemëve frutore. 

- Të realizoj krasitjen si dhe shërbimet tjera agroteknike. 

- Të përgatit racionet dhe ushqen kafshët e fermës duke përdorur metodën më të përshtatshme. 

- Të kujdeset për kafshët e fermës gjatë kullotjes në mjedise të hapura. 

- Të zbatojë procedurat e duhura në mbrojtjen e bimëve. 

- Të zbatojë rregullat e higjienës, të sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

 

 



2. Plani mësimor i profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, klasat 10-11 

Shënim: Viti shkollor ka 35 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë.   

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

 Në Shkollat e Mesme Profesionale, përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve 

profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike - praktike. Në Planin mësimor të Kurrikulës 

 

Nr 

LENDET DHE MODULET 

MESIMORE 

Niveli I 

Orë javore (Kredi) 

KLASA 10 KLASA 11 

A Lëndë të kulturës së përgjithshme 15 orë/javë  

(49 Kr) 

11 orë/javë 

(42 Kr) 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (105) 3 (105) 

2 Gjuhë angleze 2 (70) 2 (70) 

3 Gjuhë e huaj e dytë 1 (35) - 

4 Matematikë 2 (70) 2 (70) 

5 Fizikë 1(35) - 

6 Kimi  1(35) 1 (35) 

7 Biologji 1 (35) 1(35) 

8 Edukatë qytetare 1 (35) - 

9 Histori - - 

10 Gjeografi  1 (35) - 

11 Edukatë fizike dhe shëndeti 2 (70) 2 (70) 

B Module profesionale 17 orë/javë 

 (63 Kr) 

21 orë/javë 

(70 Kr) 

1 TIK 2 (70) 1 (35) 

2 Ndërmarrësi - 1 (35) 

3 
Bazat e shkencës mbi tokën dhe të 

ushqyerit e bimëve 
5 (175) - 

4 Bazat e teknikës bujqësore 3 (105) - 

5 Teknologjia e prodhimtarisë bimore 1 4 (140) - 

6 
Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i 

perimeve në ambiente të hapura 
2 (70) - 

7 Lëndë zgjedhore profesionale (1) 1 (35) - 

8 Mirëmbajtje ferme dhe higjiena - 1 (35) 

9 Teknologjia e prodhimtarisë bimore 2 - 5 (175) 

10 Teknologjia e prodhimtarisë blegtorale - 5 (175) 

11 
Mekanizmi bujqësor dhe mirëmbajtja e 

teknikës bujqësore 
- 4 (140) 

12 Mbrojtja e bimëve - 3 (105) 

13 Lëndë zgjedhore profesionale (2) - 1 (35) 

Shuma e orëve javore  32 orë/javë  

(112 Kr)  

32 orë/javë  

(112 Kr) 



bërthamë tregohet lista e moduleve profesionale të cilët janë të detyrueshëm të zbatohen dhe nuk 

mund të ndryshohen nga Shkollat e Mesme Profesionale. 

 Kurrikula bërthamë përmban “përshkruesit e moduleve profesionale”, të cilët duhet të zhvillohen 

dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e Shkollat e Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të detyrueshme dhe nuk mund 

të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave të tjera të moduleve profesionale janë 

rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të 

fundit në profesionet përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 Edhe nëse modulet profesionale do të trajtohen nga mësimdhënës të veçantë, gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme dhe gjatë zbatimit të tyre duhet të ketë një bashkëpunim të 

ngushtë të gjithë ekipit të mësimdhënësve që trajtojnë modulet profesionale të kualifikimit 

profesional përkatës. 

 Për modulet profesionale, si njësi matëse e ngarkesës mësimore do të përdoret koncepti i Kredisë, ku 

një Kredi është i barazvlefshëm me 10 orë mësimore, dhe ku një orë mësimore ka një kohëzgjatje prej 

45 minutash. 

 Përmbushja me sukses e moduleve profesionale kërkon integrimin e teorisë me praktikën e profesionit 

dhe për këtë, parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të zbatohet gjerësisht në procesin mësimor. 

 Njohja e vazhdueshme e nxënësve me Rezultatet e të Mësuarit që përmbajnë përshkruesit e 

moduleve si dhe me Kriteret e Vlerësimit përkatëse, ndihmon në nxitjen e motivimit të nxënësve dhe 

lehtëson përvetësimin e kompetencave profesionale. 

 Mësimdhënësit e moduleve profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda 

mësimore të tilla që të fuqizojnë maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te 

ata të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. 

 Rekomandohet që mësimdhënësit e moduleve profesionale të përdorin metoda mësimore që 

zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe sjelljet dhe 

qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Metoda e punës në grup duhet të jetë 

në themel të organizimit të mësimit teorik dhe praktik për të zhvilluar te nxënësit kompetencat 

profesionale, të nevojshme për të përballuar me sukses vështirësitë që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 

ardhshme profesionale, me vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe me veprimtarinë shoqërore 

si qytetar i një shoqërie demokratike. 

 Një parim tjetër që duhet të zbatohet nga mësimdhënësit e moduleve profesionale është që të nxënit 

nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave, puna hulumtuese dhe 

studimet e rastit të nxënësve kanë një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të 

ardhshëm. 

 Rekomandohet që në trajtimin e Rezultateve Mësimore teorike të moduleve të përdoren metoda të 

tilla si ligjërata, dhënia e shembujve, zgjidhja e problemit teorik, dhënia e detyrave etj. Ndërsa në trajtimin e 

Rezultateve Mësimore praktike të përdoren kryesisht demonstrimi nga mësimdhënësi, praktika e 

mbikëqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  

 Mësimdhënësit që trajtojnë modulet profesionale duhet të respektojnë individualitetin e nxënësve 

duke nxitur përparimin e shpejtë të nxënësve të përparuar dhe duke mbështetur nxënësit e 

prapambetur me veprimtari mësimore te veçanta.  

 Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës për praktikimin e nxënësve, rekomandohet që në 

Shkollat e Mesme Profesionale të krijohen mjedise të simuluara të punës. 

 Shkollat e Mesme Profesionale duhet të krijojë lidhje të ngushta me bizneset lokale që kryejnë veprimtari 

në kualifikimet profesionale përkatëse, për të mundësuar praktikimin e nxënësve dhe marrjen e 

informatave për zhvillimet në profesionet përkatëse.  



 Përsa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente vlerësimi 

që nxisin krijimin e kompetencave të nxënësve, shmangin subjektivizmin në vlerësim dhe tregojnë 

arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai përfundimtar, ku format, metodat 

dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet 

vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret (ku arritjet e nxënësit krahasohen me standardet e 

paracaktuara) dhe të shmanget sa më shumë të jetë e mundur vlerësimi i bazuar në renditjen (ku 

nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin). Metodat dhe instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: 

pyetjet – përgjigjet me gojë, pyetjet - përgjigjet me shkrim, detyrat me shkrim, vëzhgimi i 

veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit të veprimtarive praktike dhe të produkteve të punës, 

projekte për vlerësimin etj.  

 Lista e kontrollit duhet të jetë instrumenti bazë për vlerësimin e shprehive praktike të nxënësve, të 

testuara në situata pune reale apo të simuluara.  

 Mësimdhënësit duhet të përgatisin Instrumentet e vlerësimit të nxënësve për çdo Rezultat Mësimor të 

paraqitur në përshkruesit e moduleve profesionale, duke u bazuar në Kriteret e vlerësimit përkatëse. 

 Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtatin programet e hollësishme të 

moduleve profesionale në përputhje me mundësitë fizike të këtyre nxënësve, si dhe të krijojnë kushte 

të përshtatshme për zbatim. 

 Në përgjithësi, si për procesin mësimor, ashtu edhe për vlerësimin e nxënësve, duhet të synohen 

forma dhe metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e shndërrojnë rolin 

e mësimdhënësit nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, nxitës dhe vlerësues i 

veprimtarisë së nxënësve. 

 

 

 

  



4. Përshkruesit e moduleve profesionale 

a) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 10-të. 

PERSHKRUESI I MODULIT 1 

“Bazat e shkencës mbi tokën dhe të ushqyerit e bimëve” 

Klasa 10 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 17.5 Kredi (175 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e shkencës mbi tokën dhe të ushqyerit e bimëve”, klasa 

10: 

 

RM1: Nxënësi përshkruan përbërjen dhe formimin e  tokës 

RM2: Nxënësi përshkruan klasifikimin e tokave dhe shtrirjen e tipave të ndryshme në vendin tonë 

RM3: Nxënësi përshkruan për përbërjen kimike të bimëve  

RM4: Nxënësi përshkruan për të ushqyerit e bimëve, makro dhe mikroelementet dhe rolin 

fiziologjik të tyre në rritje dhe zhvillim 

RM5: Nxënësi klasifikon plehrat organike dhe inorganike dhe rëndësinë e tyre për zhvillimin e 

bimëve 

RM6: Nxënësi merr mostrat e tokës për analiza pedologjike dhe agrokimike 

RM1:    Nxënësi përshkruan përbërjen dhe formimin e  tokës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e tokës dhe të ushqyerit e bimëve; 

- të përshkruajë përbërjen kimike të tokës; 

- të përshkruajë mineralet dhe vetitë e tyre; 

- të përshkruajë  përbërësit mekanikë të tokës dhe sistemin trefazësh të tokës; 

- të identifikoj humusin dhe shpjegon rolin e mikroorganizmave në tokë; 

- të përshkruaj transformimin e materieve organike në ato minerale. 

- të përshkruajë strukturën e tokës dhe faktorët që ndikojnë në formimin e saj; 

- të përshkruajë përbërjen mineralogjike të tokës 

- të përshkruajë vetitë fizike dhe kimike të tokës; 

- të përshkruajë formimin e substratit gjeologjik; 

- të përshkruajë mënyrën e krijimit të tokës; 

- të shpjegojë faktorët që ndikojnë në formimin e tokës bujqësore siç janë: bota  bimore,shtazore, 

klima, reliefi dhe ndikimi i njeriut; 

- të shpjegojë si ka ndikuar kohëzgjatja e veprimit të faktorëve tokë formues. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Laboratori pedologjik 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese (preparate laboratorike) 

- Materiale të shkruara (didaktike) 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Rëndësia e tokës dhe të ushqyerit e bimëve. 

- Përbërja kimike e tokës. 

- Mineralet dhe vetitë e tyre. 

- Vetitë fizike.  

- Vetitë kimike dhe ndarja e mineraleve. 

- Formimi i substratit gjeologjik. 

- Gjeneza e formimit të tokës. 

- Përbërja mineralogjike e tokës. 

- Përbërja mekanike e tokës. 

- Organizmat dhe materiet organike të tokës. 

- Humusi i tokës.  

- Transformimi i materieve organike në bashkëdyzime minerale. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i llojit të tokës dhe përbërjes  së tyre. 

- Dallimi i faktorëve ekologjik (bimore dhe shtazore). 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2  Nxënësi përshkruan klasifikimin e tokave dhe shtrirjen e tipave të ndryshme në vendin tonë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të  përshkruajë tipat e tokave në vendin tonë sipas regjioneve; 

- të përshkruajë dhe dallojë vetitë fizike të tokës, kimike dhe mekanike  në vendin tonë; 

- të shpjegojë strukturën dhe teksturën e tokës dhe faktorët që ndikojnë në formimin e saj  në vendin 

tonë; 

- të dallojë gjendjen e lëngët të tokës në vendin tonë; 

- të përshkruajë vetitë termike të tokës në vendin tonë; 

- të përshkruajë vetitë kimike të tokës në vendin tonë; 

- të përshkruajë vetitë morfologjike të tokës në vendin tonë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Laboratori pedologjik 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese  

- Materiale të shkruara (didaktike) 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Reaksioni i tokës  në vendin tonë; 



 

- Llojet e tokave sipas regjioneve në vendin tonë; 

- Vetitë fizike dhe mekanike të tokës  në vendin tonë. 

- Struktura e tokës dhe faktorët që ndikojnë në formimin e saj  në vendin tonë. 

- Faza e lëngët e tokës  në vendin tonë. 

- Vetit termike të tokës  në vendin tonë. 

- Vetit kimike të tokës në vendin tonë. 

- Tretja tokësore në vendin tonë. 

- Vetitë morfologjike të tokës në vendin tonë. 

- Njohuri për tokat automorfike. 

- Sirozemet. 

- Cernozemi. 

- Smonica. 

- Toka malore. 

- Toka e kuqe. 

- Tokat aluviale. 

- Njohuri për tokat hidromorfike. 

- Tokat e zeza moçalike. 

- Tokat livadhore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i llojeve të tokave në vendin tonë dhe përbërjen e tyre. 

- Dallimi i faktorëve ekologjik (bimore dhe shtazore) të tokës në vendin tonë.  

- Krahasimi i përbërjes së tokave sipas regjioneve në vendin tonë. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan përbërjen kimike të bimëve  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë përbërjen kimike të bimëve; 

- të përshkruajë format e ujit në tokë (uji i lirë, molekular dhe strukturor); 

- të përshkruajë materiet organike dhe përmbajtjen e tyre në bimë. 

- të shpjegojë makro dhe mikro elementet dhe roli fiziologjik i tyre 

- të shpjegojë metodat dhe mënyrat e të ushqyerit të bimëve 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Laboratori pedologjik 



 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Uji dhe format e tij në tokë. 

- Materiet organike. 

- Materiet organike energjetike. 

- Materiet organike stimuluese. 

- Materiet minerale. 

- Makro dhe mikro elementet 

- Mënyrat e të ushqyerit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mungesës së elementeve kimike përmes simptomave të paraqitura në bimë. 

- Leximi dhe interpretimi i rezultateve të analizës. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi përshkruan për të ushqyerit e bimëve, makro dhe mikroelementet dhe rolin 

fiziologjik të tyre në rritje dhe zhvillim 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë faktorët ekologjik; 

- të përshkruajë mënyrat e të ushqyerit të bimëve; 

- të shpjegojë  procesin e fotosintezës; 

- të përshkruajë shfrytëzimin e ujit nga ana e bimëve; 

- të shpjegojë  të ushqyerit mineral të bimëve gjatë vegjetacionit; 

- të argumentojë rolin e makro dhe mikroelementeve në jetën e bimës; 

- të shpjegojë rolin fiziologjik të ushqimit mineral gjatë jetës së bimëve; 

- të shpjegojë procesin e frymëmarrjes së bimëve; 

- të shpjegojë rritjen e bimëve si proces jetësor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Laboratori pedologjik 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 



 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Faktorët ekologjik. 

- Të ushqyerit heterotrof të bimëve. 

- Të ushqyerit autotrof të bimëve. 

- Fotosinteza -Asimilimi i gazit karbonik. 

- Përvetësimi i ujit. 

- Të ushqyerit mineral të bimëve. 

- Makroelementet dhe rroli fiziologjik i tyre në bimë. 

- Mikroelementet dhe rroli fiziologjik i tyre në bimë. 

- Frymëmarrja e bimëve. 

- Zhvillimi i bimëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i proceseve fiziologjike gjatë procesit jetësor. 

- Identifikimi i mungesës dhe tepricës së makro dhe mikro elementeve. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi klasifikon plehrat organike dhe inorganike si dhe rëndësinë e tyre për zhvillimin e 

bimëve  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e plehrave organike dhe inorganike për zhvillimin e bimëve; 

- të dallojë plehrat organike dhe inorganike sipas origjinës dhe përbërjes kimike; 

- të përshkruajë përbërjen kimike të  plehrave organike; 

- të shpjegojë proceset e mineralizimit të plehrave organike gjatë ruajtjes; 

- të përshkruajë rëndësinë e plehërishtës; 

- të shpjegojë efektin e plehrave organike dhe inorganike në zhvillimin e bimëve; 

- të argumentojë përdorimin e plehrave organike (sasinë, kohën dhe mënyrën e shpërndarjes). 

- të klasifikojë plehrat minerale sipas përbërjes kimike; 

- të përshkruajë përbërjen kimike të plehrave minerale; 

- të përshkruajë mënyrat e  ruajtjes së  plehrave minerale; 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela  

- Mjetet dhe veglat e punës 



 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese (lëndë djegëse, farërat, plehrat,) 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kushtet atmosferike 

- Rëndësia e plehrave organike. 

- Plehu i stallës dhe përdorimi i tij. 

- Ndërtimi i plehërishtës dhe ruajtja e plehrave. 

- Komposto. 

- Lëngu i plehut. 

- Plehërimi i gjelbër. 

- Plehrat e  thjeshta. 

- Plehrat e azotit dhe prodhimi i tyre. 

- Plehrat e nitrateve. 

- Plehrat e amonit. 

- Plehrat amide-Urea. 

- Plehrat fosforike dhe prodhimi i tyre. 

- Superfosfati i thjeshtë. 

- Superfosfatet e përqendruara. 

- Plehrat e kaliumit dhe prodhimi i tyre. 

- Plehrat e kalciumit. 

- Plehrat komplekse. 

- Mikro plehrat. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i llojeve të plehrave sipas përmbajtjes.  

- Klasifikimi i llojeve të plehrave sipas kërkesave të kulturave. 

- Klasifikimi i llojeve të plehrave sipas kohës së plehërimit. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi merr mostrat e tokës për analiza pedologjike dhe agrokimike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë drejt veglat dhe pajisjet e domosdoshme për matjen dhe përcaktimin e lokacionit për 

hapjen e profilit  pedologjik;  

- të kryej matje të sakta në parcelën e planifikuar për hapje të profilit pedologjik dhe agrokimik;  



- të analizojë drejt skemën e lokacionit të përcaktuar për hapje të profilit; 

- të dimensionojë dhe skicojë drejtë profilin pedologjik; 

- të respektojë mënyrat e hapjes së profilit; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes se matjeve të 

ndryshme dhe përcaktimit të lokacionit për hapjen e profilit pedologjik 

- të hapë tokën në thellësinë nga 0 deri 30 cm; 

- të konfigurojë një drejtkëndësh  dhe diagonalet e tij në tokë; 

- të marrë mostrat në pika të ndryshme; 

- të respekton standardet e paketimit dhe ngarkimit të mostrave në mjetet  transportues; 

- të hapë në letër dhe thajë mostrat; 

- të largojë mbetjet bimore nga mostrat; 

- të përziejë saktë mostrat; 

- të nxjerrë mostrën mesatare me metodën e diagonaleve; 

- të përpunojë me kujdes mostrën e tokës; 

- të ambalazhojë dhe etiketojë me kujdes mostrën; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese (lëndë djegëse, farërat, fidanët, drunjtë dekorativ) 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve të punës për matjen dhe përcaktimin e lokacionit për hapjen e 

profilit  pedologjik.  

- Kryerja e matjeve të ndryshme në ngastrën ku planifikohet hapja e profilit pedologjik.  

- Analiza e skemës së lokacionit të përcaktuar për hapje të profilit. 

- Përcaktimi i dimensioneve dhe skicimi i profilit pedologjik.  

- Parapërgatitja e vendit për hapjen e profilit pedologjik. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë veprimeve përgatitore për 

hapjen e profilit pedologjik 

- Zgjedhja e vendit ku do të hapet profili i tokës. 

- Piketimi i vendit për hapjen profilit të tokës. 

- Formimi i shkallëve gjatë hapjes së profilit pedologjik.  

- Nxjerrja e dheut sipas shtresave të thellësisë. 

- Përcaktim i shtresave-horizonteve të tokës në profil. 

- Përcaktim i vetive fizike dhe fiziko-mekanike të tokës. 

- Përcaktim i strukturës, formës dhe madhësisë së agregateve.  

- Zbatimi i teknikave te marrjes së mostrës në mesin dhe në të gjithë shtresën e  çdo horizonti. 

- Zbatimi i rregullave te sigurimit teknik dhe ruajtja e mjedisit gjatë hapjes së profilit. 

- Hapja së tokës në thellësinë e duhur. 

- Konfigurimi i një drejtkëndëshi  dhe diagonaleve të tij në tokë. 

- Marrja e mostrave në pika të ndryshme.  

- Vendosja e mostrën në thasë plastike apo tekstili. 

- Regjistrimi, etiketimi i mostrave në thasë dhe regjistër. 

- Paketimi dhe ngarkimi i mostrave në mjetin transportues. 

- Shpërndarja e mostrës në letër dhe tharja e sajë. 



 

  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Marrja e mostrës së tokës; 

- Analizimi, vlerësimi dhe raportimi i rezultateve të analizave të tokës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve ndërsa 

në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 2 

“Bazat e teknikës bujqësore” 

Klasa 10 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Bazat e teknikës bujqësore”, klasa 10: 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe elementeve të makinave si dhe vetitë e tyre 

RM2: Nxënësi përshkruan lëndët djegëse, lubrifikantët dhe përdorimin e tyre në mekanizimin 

bujqësor 

RM3: Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e akumulatorit dhe gjeneratorit që përdoren 

ne mekanizimin bujqësor 

RM4: Nxënësi përshkruan ndërtimin, parimet kryesore të punës dhe funksionimin e sistemeve 

kryesore të motorit me djegie të brendshme 

RM5: Nxënësi përshkruan ndërtimin, funksionimin, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes  së 

traktorit 

RM6: Nxënësi drejton dhe manovron i sigurt një traktor me një diferencial dhe rimorkio dy–rrotësh. 

RM7: Nxënësi lidhë dhe shkëput pajisjet në lidhësin me tri pika të traktorit. 

RM8: Nxënësi  përdor makinat dhe pajisjet për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe elementeve të makinave si dhe vetitë e tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të teknikës në prodhimtarinë bujqësore; 

- të përshkruajë llojet e materialeve për konstruksionin e makinave; 

- të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të metaleve dhe ndarjen e tyre; 

- të dalloje metalet e zeza dhe të ngjyrosura. Vetitë e tyre.                                                                                   

- të përshkruajë detalet kryesore të makinave;    

- të dallojnë llojet e jo metaleve dhe rendësin e tyre; 

- të dallojë llojet e detaleve; 

- të dallojë elementet lidhëse; 

- të përshkruajë elementet për përcjelljen e fuqisë dhe të lëvizjes; 

- të përshkruajë elementet për përcjelljen e lëngjeve, avullit dhe gazrave.   

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma bujqësore 

- Mjedis i përshtatshëm për shpjegim. 

- Katalogët dhe prospektet. 

- Vegla dhe materialet e nevojshme, laboratori pajisjet tjera laboratorike grafoskopi , kompjuteri . 

- Pjesë të metaleve dhe jo metaleve,druri masë plastike etj. 

- Pjesë të ingranazheve (dhëmbëzoreve), rripa të ndryshëm 

- Gypa për përcjelljen e lëngjeve dhe gazrave. 

- Tabela për përshkrimin e vajrave, lëndësh djegëse dhe yndyrash 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e teknikës në prodhimtarinë bujqësore bashkëkohore. 

- Njohuri të përgjithshme mbi materialin. 

- Rëndësia e metaleve dhe ndarja e tyre.                                                                                                             

Metalet e zeza dhe të ngjyrosura 



 

- Rëndësia e jo metaleve dhe ndarja e tyre. 

- Detalet kryesore dhe llojet e tyre. 

- Elementet lidhëse. 

- Elementet për përcjelljen e lëvizjes dhe fuqisë. 

- Elementet për përcjelljen e lëngjeve, avullit dhe gazrave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i metaleve dhe jo metaleve. 

- Identifikimi i pajisjeve lidhëse. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi  përshkruan lëndët djegëse, lubrifikantët dhe përdorimin e tyre në mekanizimin 

bujqësor 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e përdorimi të lëndëve djegëse dhe lubrifikanteve; 

- të përshkruajë lëndët djegëse; 

- të tregojë vetitë e tyre; 

- të klasifikojë lëndët djegëse sipas vetive të tyre; 

- të bëjë klasifikimin e llojeve të lubrifikantëve në bazë të qëllimit të përdorimit; 

- të bëjnë klasifikimin e llojeve te yndyrave dhe vetit e tyre; 

- të përshkruajë mënyrën e përdorimit të lëndëve djegëse dhe lubrifikanteve në mekanizmin 

bujqësor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për shpjegim. 

- Katalogët dhe prospektet. 

- Gypa për përcjelljen e lëngjeve dhe gazrave. 

- Mostra vajrash  dhe lëndësh djegëse Mostra yndyrash. 

- Tabela për përshkrimin e vajrave. lëndësh djegëse dhe yndyrash. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia dhe llojet e lëndëve djegëse. 

- Klasifikimi i lëndëve djegëse dhe vetitë e tyre. 

- Rëndësia  dhe llojet e lubrifikantëve. 

- Rëndësia dhe llojet e yndyrave. 

- Vetitë dhe klasifikimi i lubrifikanteve. 

- Përdorimi i lëndëve djegëse dhe lubrifikanteve në mekanizimin bujqësor. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i llojeve të karburanteve për makinat bujqësore në bazë të ndërtimit. 

- Identifikimi i llojeve të lubrifikanteve në bazë të viskozitetit dhe rëndësinë në makinat bujqësore. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan ndërtimin dhe funksionimin e akumulatorit dhe gjeneratorit që përdoren 

ne mekanizimin bujqësor 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë për llojet e ndryshme të burimeve të rrymës;                                                                                                                                                    

- të përshkruajë pjesët përbërëse të akumulatorit dhe llojet e tij; 

- të shpjegoj llojet e akumulatorëve ne baze te shfrytëzimit;                                                             

- të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e gjeneratorit; 

- të përshkruaj ndërtimin dhe funksionimi ne alternatorit; 

- të përshkruaj pajisjet ndihmese për startimin e motorit; 

- të përshkruaj rrotulluesit elektrik.                   

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për shpjegim kabineti. 

- Katalogët dhe prospektet. 

- Mostrat të metaleve të zeza dhe metaleve të ngjyrosura 

- Pjesë të detaleve të akumulatorit 

- Skema të rrymës së akumulatorit 

- Instrumente për matjen e rrymës. 

- Pjesë të detaleve të gjeneratorit 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Burimet e rrymës. 

- Akumulatori, ndërtimi dhe llojet e tij. 

- Gjeneratori, ndërtimi i tij. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i ndërtimit dhe funksionimit të akumulatorit dhe gjeneratorit.  

- Kujdesi për  mirëmbajtjen akumulatorit dhe gjeneratorit. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 



 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi përshkruan ndërtimin, parimet kryesore të punës dhe funksionimin e sistemeve 

kryesore të motorit me djegie të brendshme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të  bëjë dallimin në mes të Oto dhe Diesel motorëve; 

- të bëjë dallimin e pjesëve të pa lëvizshme dhe te lëvizshme; 

- të përshkruaj procesin e mekanizmit shpërndarës të motorëve;                                                                        

- të shpjegojë parimet kryesore të punës së motorëve me djegieje të brendshme; 

- të tregojë ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve kryesore të motorit me djegieje të brendshme; 

- të shpjegojnë dallimet ne mes te ciklit të punës tek motorët II takësh dhe IV takësh; 

- të shpjegojnë ndërtimin dhe funksionimin e pajisjeve te motorët me djegieje të brendshme 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për shpjegim, kabineti. 

- Katalogët dhe prospektet. 

- Motorët e zbërthyer me pjese te pa lëvizshme dhe të lëvizshme 

- Te gjitha pjesët e mundshme te sistemit te motorit 

- Pjesë të ingranazheve (dhëmbëzoreve). Rripa të ndryshëm 

- Gypa për përcjelljen e lëngjeve dhe gazrave. 

- Mostra vajrash  dhe lëndësh djegëse Mostra yndyrash. 

- Tabela për përshkrimin e vajrave, lëndësh djegëse dhe yndyrash. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Motorët me djegie të brendshme. 

- Pjesët e pa lëvizshme. 

- Pjesët e lëvizshme. 

- Oto dhe diesel motorët. 

- Parimi i punë së motorëve me dy kohë. 

- Parimi i punës së motorëve me katër kohë. 

- Mekanizmi i ndezjes së motorit. 

- Mekanizmi për përcjelljen e ajrit dhe gazrave. 

- Mekanizmi për përcjelljen e lëndëve ndezëse dhe vajosëse. 

- Mekanizmi për sistemin e ftohjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i motorëve Oto dhe Dizell. 

- Shpjegimi i procesit të punës te motorët Oto dhe Dizell. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi  përshkruan ndërtimin, funksionimin, mënyrën e përdorimit dhe mirëmbajtjes  së 

traktorit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë traktorët sipas kategorive; 

- të përshkruajë funksionimin e mekanizmave dhe sistemeve kryesore të traktorit;                                                          

te shpjegoj qëllimin dhe  rëndësinë e mirëmbajtjes të teknikës bujqësore; 

- të tregojë mënyrat e përdorimit te  mirëmbajtjes së teknikes bujqësore; 

- të përshkruaj mjetet dhe materialet e nevojshme për mirëmbajtjen e teknikës bujqësore ;                                                   

- të tregojë si përcaktohen defektet e thjeshta që mund të ndodhen në sistemet dhe mekanizmat e 

motorit; 

- të tregojë si përdoret dhe mirëmbahet traktori. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma bujqësore-Traktori 

- Mjedis i përshtatshëm për shpjegim. 

- Katalogët dhe prospektet. 

- Te gjitha pjesët e mundshme te motorëve me djegieje të brendshme                                                                

Përzgjedhja e veglave dhe materialit për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e makinave 

- Pjesë të ingranazheve (dhëmbëzoreve). Rripa të ndryshëm 

- Gypa për përcjelljen e lëngjeve dhe gazrave. 

- Mostra vajrash  dhe lëndësh djegëse Mostra yndyrash. 

- Tabela për përshkrimin e vajrave lëndësh djegëse dhe yndyrash. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ndarja e traktorëve sipas kategorive. 

- Mekanizmi përcjellës – lidhës. 

- Ndërruesi i shpejtësive. 

- Diferenciali përcjellës i përparmë dhe i prapmë. 

- Sistemi i drejtimit të traktorit. 

- Sistemi i frenimit dhe llojet e tij. 

- Instalimet e ndriçimit dhe sinjalizimit. 

- Sistemi hidraulik i traktorit. 

- Përdorimi i traktorit dhe mirëmbajtja e tij. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i traktorëve në bazë të kërkesave të punës 

- Interpretimi i llojeve të sistemeve të traktorit dhe rëndësisë  së tyre në traktor.  

- Mirëmbajtja e traktorit. 



 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi, drejton dhe manovron i sigurt një traktor dhe rimorkio 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë:                                                                                     

- të lidhë mirë traktorin me rimorkion; 

- të manovrojë mirë traktorin me rimorkio; duke zbatuar rregullat e sigurisë; 

- të interpretojë dhe zbatojë drejt udhëzimet gojore; 

- të zbatojë të gjitha rregullat e sigurisë. 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktori dhe rimorkio 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Pajisje punuese, plug, frezë, kultivator, makina mbjellëse. 

- Shesh për realizimin e sigurt te ngasjes me traktor. 

- Mjedisi për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso (yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrolli për ujë, vaji dhe lëndë djegëse, para nisjes së traktorit  

- Kontrolli dhe ndezja e traktorit 

- Lëvizja para, prapa, në kthesa 

- Lidhja me rimorkion 

- Teknika e ecjes para dhe prapa me rimorkio 

- Sigurimi teknik gjatë lëvizjes, sistemi ndriçues natën,  sinjalizues në kthesa, sigurimi i traktorit ku 

ndalohet dhe zbret drejtuesi i traktorit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrollimi dhe përgatitja e traktorit për punë. 

- Përdorimi i traktorit dhe rimorkios. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punën. 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 



 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM7: Nxënësi lidhë dhe shkëput pajisjet në lidhësin me tri pika të traktorit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të lidhë drejt pajisjet me traktorin; 

- të pёrdorё saktë zinxhirët për stabilizimin e lidhjes së qëndrueshme të traktorit me pajisjen 

punuese; 

- të përdorë drejt mekanizmat hidraulike, të ngrejë, ulë e lëvizë pajisjet punuese pa tronditje; 

- të mbërthen siç duhet pajisjet punuese; 

- të zbërthen saktë pajisjet nga traktori; 

- të interpretojë dhe zbatojë drejt udhëzimet gojore; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor me një diferencial. 

- Rimorkio dy rrotëshe. 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Pajisje punuese, plug, frezë, kultivator, makina mbjellëse. 

- Shesh për realizimin e sigurt të ngasjes me traktor. 

- Mjedise për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso (yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Manovrimi i qetë i traktorit para, prapa, në kthesa, ganxhat lidhëse të pajisjeve 

- Lëvizja me dorë e pajisjeve të rënda në drejtim të lidhësit me tre pika në traktor 

- Montim dhe çmontim i pajisjeve në lidhësin me tre pika me siguri të lartë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Montimi dhe çmontimi i pajisjeve tё nevojshme për traktor. 

- Kujdesi për pastrimin dhe vendosjen e pajisjeve nё vendin e duhur. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punë. 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 



 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM8: Nxënësi përdor makinat dhe pajisjet për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të pёrzgjedhё dhe regjistrojë pajisjet sipas llojit dhe kushteve të tokës që do të përdoren; 

- të lidh pajisjen me traktorin; 

- të transportojë pajisjen me traktor për në vendin e punës; 

- të kryej lëvrimin e tokës me plug nё përshtatje me llojin e tokës, gjendjen e saj dhe llojit të bimës që 

do të mbillet; 

- të manovrojë (ul dhe ngrejë sistemin e hidraulikut, mbaj shpejtёsinё e duhur, lёvizё para dhe 

mbrapa etj.); 

- të realizojë lëvrimin nё standardet cilësore të kërkuara; 

- të kontrollojë cilёsinё e lëvrimit të tokës; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë  përdorimit të makinave dhe 

pajisjeve për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor me një diferencial. 

- Rimorkio dy rrotëshe. 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Pajisje punuese, plug, frezë, kultivator, makina mbjellëse. 

- Shesh për realizimin e sigurt të ngasjes me traktor. 

- Mjedise për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso(yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e pajisjeve për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

- Përshtatja e pajisjeve për lloje dhe kushte tokash të veçanta. 

- Bashkëngjitja e mjeteve të punës për traktor. 

- Transportimi i pajisjes me traktor në vendin e punës. 

- Përdorimi i plugut për punimin e tokës. 

- Përdorimi i pajisjeve për punimin plotësues të tokës. 

- Manovrimet e mundshme gjatë punimit të tokës. 

- Realizimi i punimit në cilёsinё e duhur. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të makinave dhe pasjeve për 

punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e pajisjeve pёr punim themelor tё tokёs. 

- Lidhja e saktë e pajisjeve pёr traktor. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri pёr punё. 

- Komunikimi korrekt. 



 

  

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 3 

“Teknologjia e prodhimtarisë bimore 1”  

Klasa 10 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 14 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e prodhimtarisë bimore 1”, klasa 10:  

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë e prodhimtarisë bimore dhe faktorët ekologjikë  

RM2: Nxënësi përshkruan llojet e farërave, mbjelljen dhe masat agroteknike të kulturave bujqësore                

RM3: Nxënësi dallon kulturat lavёrtare dhe klasifikimin e tyre 

RM4: Nxënësi dallon llojet e bimëve bishtajore dhe industriale 

RM5: Nxënësi dallon llojet e perimeve dhe kultivimin e fidanëve në fushë dhe serra 

RM6: Nxënësi kryen veprime parapërgatitore për mbjelljen e farës   

RM7: Nxënësi  përgatitë tokën për mbjellje dhe mbjell drithërat 

RM8: Nxënësi  kryen  shërbimet agroteknike  gjatë rritjes së drithërave 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë e prodhimtarisë bimore dhe faktorët ekologjikë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rolin dhe rëndësinë e prodhimtarisë bimore; 

- të argumentojë veprimin e faktorëve ekologjikë në rritjen e bimëve; 
- të përshkruajë rolin e faktorëve ekologjik; 

- të shpjegojë dritën dhe nxehtësinë dhe ndikimin e tyre në rritjen dhe zhvillimin e bimëve; 

- të shpjegoj rolin  e lagështisë në prodhimtarin  bimore; 

- të shpjegoj rajonizimin e kulturave bimore në Kosovë; 

- të përshkruaj rëndësinë dhe vlerën ekonomike të prodhimtarisë bimore; 

- të  shpjegoj për kërkesat e prodhimtarisë bimore  ndaj materieve ushqyese; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter + Projektor 

- Lloje të ndryshme të farërave 

- Katalog të ndryshëm të farërave 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli dhe rëndësia e prodhimtarisë bimore. 

- Faktorët ekologjik dhe ndikimi i tyre në bimë. 

- Drita dhe nxehtësia. 

- Lagështia. 

- Ajri.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vlerësimi i kushteve optimale për mbjelljen e bimëve. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 



 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi përshkruan llojet e farërave, mbjelljen dhe masat agroteknike të kulturave 

bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë si përgatitet fara për mbjellje dhe largimin e barojave të këqija te kulturave 

bujqësore; 

- të përcaktojë normën e farës dhe afatin e mbjelljes sipas kulturave dhe llojit të tokës; 

- të përcaktojë thellësinë dhe mënyrat e të mbjellurit të farës; 

- të shpjegojë rëndësinë e rrallimit  dhe prashitjes  të bimëve; 

- të shpjegojë rëndësinë  dhe mënyrat  e ujitjes së bimëve dhe ndikimin e saj në rritjen e bimëve; 

- të shpjegojë dëmet që sjellin barërat e këqija dhe mënyrat e përhapjes; 

- të përshkruajë operacionet agroteknike që ndermirën gjatë rritjes së bimëve; 

- të shpjegojë rëndësinë dhe arsyet e qarkullimit bimor; 

- të ndërtojë skema të qarkullimit bimor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter + Projektor 

- Lloje të ndryshme të farërave 

- Katalog të ndryshëm të farërave 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Roli dhe rëndësia e prodhimtarisë bimore. 

- Faktorët ekologjik dhe ndikimi i tyre në bimë. 

- Drita dhe nxehtësia. 

- Lagështia. 

- Ajri.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi dhe përcaktimi i llojeve të ndryshme të farave. 

- Përcaktimi i thellësisë së mbjelljes së farave sipas llojeve të tyre. 

- Vlerësimi i kushteve optimale 

- Përshkrimin  e mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 



 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi dallon kulturat lavёrtare dhe klasifikimin e tyre       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallon kulturat lavërtare; 

- të përshkruan dhe klasifikon  kulturat lavërtare; 

- të përshkruaj vetit morfologjike dhe biologjike të kulturave lavërtare; 

- të shpjegojë  rëndësinë ekonomike të  kulturave lavërtare; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe vlerat ushqyese të kulturave lavërtare; 

- të përshkruaj mënyrat e kultivimit të kulturave lavërtare; 

- të përshkruaj agroteknikën e kulturave lavërtare. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+projektor 

- Lloje të ndryshme të farërave 

- Katalog të ndryshëm të farërave(drithërave). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Drithërat dhe ndarja e tyre. 

- Gruri dhe rëndësia ekonomike dhe kultivarët e grurit. 

- Misri dhe rëndësia ekonomike dhe hibridet e misrit. 

- Elbi dhe rëndësia ekonomike dhe kultivarët e elbit. 

- Thekra dhe rëndësia ekonomike dhe kultivarët e thekrës. 

- Tërshëra dhe rëndësia ekonomike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i kultivarëve të drithërave. 

- Vlerësimi i kushteve optimale për mbjelljen, rritjen dhe zhvillimin e bimëve. 

- Krahasimi i rezultateve  me vitet paraprake. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 



 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi dallon llojet e bimëve bishtajore dhe industriale 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë bimët bishtajore dhe klasifikimin e tyre; 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të bishtajorëve; 

- të përshkruaj karakteristikat botanike të bishtajoreve 

- të përshkruajë ndërtimin dhe vlerat ushqyese të bimëve bishtajore; 

- të shpjegojë bimët industriale dhe klasifikimin e tyre; 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të bimëve industriale; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe vlerat ushqyese të bimëve industriale; 

- të shpjegojë për përfitimin dhe vlerat ushqyese të vajrave dhe yndyrave bimore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+projektor 

- Lloje të ndryshme të bimëve bishtajore dhe industriale 

- Katalog të ndryshëm të  bimëve bishtajore dhe industriale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Fasulja. 

- Soja. 

- Bizelja. 

- Panxharsheqeri dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e panxharsheqerit. 

- Patatja. 

- Kultivimi dhe rëndësia ekonomike. 

- Luledielli dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e lulediellit. 

- Kolëza dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e kolëzes. 

- Duhani dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e duhanit. 

- Konopi dhe kultivimi. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i bishtajore dhe bimëve industriale. 

- Interpretimi i vlerave ushqyese të bimëve industriale. 

- Vlerësimi i kushteve optimale për mbjelljen e bimëve bishtajore dhe industriale. 

- Krahasimi i rezultateve me vitet paraprake rreth bimëve bishtajore dhe industriale. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 



 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi dallon llojet e perimeve dhe kultivimin e fidanëve në fushë dhe serra 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë perimet  dhe klasifikimin e tyre; 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të perimeve; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe vlerat ushqyese të perimeve; 

- të shpjegojë rëndësinë dhe qëllimin e kultivimit të fidanëve; 

- të shpjegojë rëndësinë e leheve të nxehta dhe qëllimin e trapiantimit të fidanit; 

- të përshkruajë teknologjinë (mënyrën) e trapiantimit; 

- të shpjegojë rolin dhe rëndësinë ekonomike të serrave; 

- të përshkruajë pjesët e serës dhe pajisjet brenda saj (sistemi i ventilimit, ujitjes, plehërimit etj.). 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+projektor 

- Lloje të ndryshme të perimeve  dhe fidanëve në fushë dhe serrë. 

- Katalog të ndryshëm të  perimeve  dhe fidanëve në fushë dhe serrë .  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Lakra dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivimi i lakrës. 

- Lulelakra dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivimi i lulelakrës. 

- Shalqiri, pjepri. 

- Trangulli. 

- Speci. 

- Domatja. 

- Spinaqi. 

- Karota. 

- Majdanozi. 

- Qepa, hudhra. 

- Kultivimi i fidanëve të perimeve dhe rëndësia e tij. 

- Trapiantimi i fidanit. 

- Serat dhe ndërtimi i tyre. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i llojeve të perimeve. 

- Argumentimi i rëndësisë ekonomike dhe vlerave ushqyese të perimeve. 

- Përdorimi i pajisjeve. 

- Vlerësimi i kushteve optimale. 

- Krahasimi i rezultateve të vitit paraprak. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi kryen veprime parapërgatitore për mbjelljen e farës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të caktojë vendin e punës dhe lokacionin për mbjellje 

- të caktojë lokacionin e përshtatshëm për tranpiantim; 

- të zgjedhë momentin më të përshtatshëm për mbjellje; 

- të  zgjedhë kultivarët e përshtatshme për situatat e  dhëna; 

- të  përdorë katalogjet për  zgjedhjen e drejtë të kultivarëve; 

- të  përzgjedhë kultivarët sipas kërkesës së tregut; 

- të  caktojë distancën dhe sasinë e farës për mbjellje; 

- të caktojë afatin optimal për mbjellje; 

- të caktojë normën e farës për mbjellje duke u bazuar në llojin e farës dhe afatit optimal të 

mbjelljes; 

- të  caktojë distancën e mbjelljes sipas standardeve; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike. 

- Materiale shpenzuese. 

- Materiale të shkruara. 

- Parcela/substrati/modulet. 

- Pajisjet dhe mjetet e duhura. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Caktimin e vendit te punës dhe lokacionit për mbjellje. 

- Momenti më i përshtatshëm për mbjellje. 

- Karakteristikat e kultivarëve sipas potencialit gjenetik si dhe zgjedhja e kultivarit te përshtatshëm. 

- Përdorimi i katalogëve te kultivarëve sipas kërkesave te tregut. 

- Caktimi i afatit të mbjelljes. 

- Caktimi i  normës se farës për mbjellje . 

- Caktimi i distancës mbjellëse  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i duhur i vendit, momentit dhe llojit të kultivarit për mbjellje.  

- Vlerësimi i kushteve optimale. 

- Krahasimi i rezultateve të vitit paraprak. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 



 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi  përgatitë tokën për mbjellje  dhe mbjell  drithërat. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- përzgjedhë saktë veglat e duhura të punës për përgatitjen e tokës për mbjelljen e të lashtave;  

- caktojë vendin për përgatitjen e tokës për mbjellje, sipas parabimës dhe përbërjes mekanike të 

tokës;  

- shpërndajë  plehrat organike e minerale sipas nevojës së kulturës; 

- kryejë punimin e thellë të tokës  dhe mbjell drithërat duke respektuar mënyrat, kohën dhe 

thellësinë e kërkuar, sasinë e farës, sipas zonës dhe llojit të kultivarit.; 

- dezinfektojë farën para mbjelljes me dezinfektuesin e duhur; 

- piketojë rreshtat për mbjellje sipas largësive midis tyre të përcaktuara më parë; 

- mbushë makinën mbjellëse më farën e përzgjedhur; 

- kryejë ngjeshjen e lehtë të tokës pas mbjelljes; 

- zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së 

tokës për mbjellje. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

- Substrati-modulet 

- Pajisjet dhe mjetet e duhura 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave dhe materialeve të punës për punimin bazë dhe plotësues të tokës.  

- Kontrolli fizik i veglave të punës. 

- Transportimi i veglave të punës. 

- Përcaktimi i parcelës për përgatitjen e tokës për mbjellje. 

- Shpërndarja e plehrave organike në sipërfaqe të tokës. 

- Kryerja e punimit të themelor dhe plotësues  të tokës. 

- Zgjedhja e farës për mbjellje dhe  dezinfektimi i farës para mbjelljes. 

- Mbushja e makinës më farë  dhe mbjellja e farës. 



 

- Teknika e hedhjes së farës së drithërave.  

- Ngjeshja e lehtë e tokës pas mbjelljes së farës. 

- Afati i vjeljes   dhe lartësia e korrjes 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes së drithërave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Punimi i tokës dhe eliminimi i barërave të këqija Studimi i agro-ekosistemit përreth ngastrës, 

- Zgjedhja e kultivarëve dhe përdorimi i farës së shëndosh, 

- Mbjellja në kushte të përshtatshme, 

- Aplikimi i metodave agroteknike sipas kërkesave të kulturave, 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi  kryen shërbimet agroteknike gjatë rritjes së drithërave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të respektojë momentin më të përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve  agroteknike; 

- të eliminojë barërat e këqija në varësi të shkallës së infeksionit me dorë ose me masa agroteknike; 

- të kryejë plehërimet plotësuese me plehra azotike në varësi të fazave të zhvillimit dhe vatrave me 

bimësi më të dobët, sipas udhëzimeve; 

- të kryejë ujitje nëse është e nevojshme në varësi të kushteve të motit;  

- të mbaj në mënyrë të saktë shënimet dhe regjistrimet për punën e kryer; 

- të zbatojë masa agroteknike kundër rrëzimit të bimëve; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve 

agroteknike gjatë rritjes së drithërave. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

- Parcela/substrati/modulet 

- Pajisjet dhe mjetet e duhura 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shërbimet kryesore gjatë rritjes së bimëve. 



 

  

- Momenti më i përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve, kushtet tokësore dhe klimatike që 

favorizojnë ose pengojnë ato. 

- Operacionet e eliminimit të barërave të këqija, me dorë dhe me makineri. 

- Operacionet e kontrollit të sëmundjeve dhe të dëmtuesve. 

- Kujdesi për plotësimin e nevojave për lëndë ushqyese. 

- Operacione të tjera specifike. 

- Mbajtja e shënimeve përkatëse dhe regjistrimi i operacioneve. 

- Mënjanimi i lagështisë së tepërt.   

- Kryerja e ujitjes në varësi nga lloji i bimës dhe nevojës. 

- Zbatimi i masave agroteknike kundër rrëzimit të bimëve. 

- Rregullat e sigurimit  teknik dhe ruajtja e mjedisit  gjatë kryerjes së shërbimeve agroteknike të 

drithërave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi dhe përdorimi përkatës i kultivarëve dhe varieteteve lokale. 

- Identifikimi i sasisë dhe materieve ushqyese të pranishme në tokë. 

- Shpjegimi i parakulturës, kultivarëve dhe varieteteve, mundësia e ujitjes. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 4 

“Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të hapura”  

Klasa 10 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të 

hapura”, klasa 10:  

RM1: Nxënësi përshkruan prodhimin e fidanëve  

RM2: Nxënësi përgatitë vendin dhe mbjell farën për prodhimin e fidanëve  

RM3: Nxënësi  kryen shërbimet pas mbjelljes së farës  

RM4: Nxënësi përgatitë tokën dhe bën mbjelljen e fidanëve 

RM5: Nxënësi përgatitë fidanët për ndërrim 

RM6: Nxënësi  mbjell fidanë në vendin e përhershëm 

RM7: Nxënësi  kryen shërbimet kulturale pas mbjelljes së fidanëve, në vendin e përhershëm 

RM8: Nxënësi vjelë, seleksionon dhe përgatitë prodhimet perimore për treg 

 

RM1: Nxënësi përshkruan prodhimin e fidanëve  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë si duhet të themelohet fidanishtja; 

- të përshkruajnë kushtet dhe organizimin e punës gjatë formimit të fidanishtes; 

- të klasifikojnë fidanishtet sipas kritereve të caktuara; 

- të shpjegojnë teknologjinë e prodhimit të materialit fidanor; 

- të përshkruajnë agroteknikat e aplikuara në fidanishte; 

- të përshkruajnë mënyrën e prodhimit të fidanëve gjenerative; 

- të theksojnë përparësitë dhe të metat e prodhimit te fidanëve me fare; 

- të rendisin dhe përshkruajnë punët që bëhen ne fidanishte deri te mbjellja e materialit fidanor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike. 

- Materiale shpenzuese. 

- Materiale të shkruara. 

- Parcela/substrati/modulet. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e fidanishteve  për prodhimin e materialit fidanor . 

- Struktura prodhuese e fidanishtes. 

- Organizimi i fidanishtes. 

- Bazat e agroteknikës në fidanishte 

- Prodhimi i materialit fidanor në disa parcela. 

- Përparësitë dhe të metat e shumimit të fidanëve me anë të farës . 

- Zgjedhja e farave për mbjellje. 

- Koha e mbirjes së farave. 

- Punët në fidanishte në vitin e parë, të dytë dhe të tjerë. 

- Nxjerrja, klasifikimi dhe ruajtja e përkohshme e materialit fidanor për mbjellje. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i kushteve kryesore në themelimin e fidanishtes. 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës  për mbjellje të fidanëve. 

- Shpjegimi i teknologjive bashkëkohore të prodhimit të fidanëve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi përgatitë vendin dhe mbjell farën për prodhimin e fidanëve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë  saktë mjetet dhe pajisjet për punimin e tokës për prodhimin e fidanëve; 

- të përcaktojë vendin më të përshtatshëm për prodhimin e fidanëve, sipas kritereve të duhura; 

- të pastrojë dhe transportojë me kujdes veglat, pajisjet dhe materialet në vendin e duhur; 

- të sigurojë sasinë e nevojshme të farës për mbjellje; 

- të sigurojë dhe përgatitë substrat dhe modulet  e nevojshme sipas standardeve për mbjellje; 

- të kontrollojë cilësinë e punimeve gjatë përgatitjes së vendit për mbjelljen e farës; 

- të planifikojë numrin e fidanëve të llojit të bimëve për njësi të sipërfaqes; 

- të përzgjedhë teknologjinë që do të përdoret për prodhimin e fidanëve; 

- të bëjë qarkullimin bimor; 

- të përzgjedhë llojin e farës duke u bazuar në karakteristikat dhe potencialin gjenetik; 

- të përcaktojë dhe respektojë afatin e mbjelljes së farës; 

- të kryejë ujitjen gjatë procesit të mbjelljes dhe vegjetacionit  

- të trajtojë para mbjelljes farën nëse është e nevojshme; 

- të mbushë më substrat modulet dhe mbjellë farën sipas teknikës më të përshtatshme me 

specifikat sipas llojit të bimëve; 

- të prodhojë filizat në farishte; 

- të përgatit vllajën  

- të mbuloj dhe ujit farën pas mbjelljes; 

- të zbatojë saktë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së vendit 

për prodhimin e fidanëve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

- Parcela/substrati/modulet 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Përzgjedhja e veglave dhe pajisjeve për përgatitjen e vendit për prodhimin e fidanëve. 

- Përcaktimi i duhur i vendit dhe përgatitja e saj për prodhimin e fidanëve. 

- Sigurimi i pajisjeve dhe materialit përkatës për mbjellje të farës. 

- Përzgjedhja e llojit të farës dhe përcaktimi i sasisë dhe afatit për mbjellje të farës. 

- Ujitja e farës pas mbjelljes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës  për mbjellje të fidanëve. 

- Manipulimi i pajisjeve dhe mjeteve të punës. 

- Zbatimi përkatës i rregullit teknik. 

- Trapiantimin i fidanit. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

- Përcaktimi i saktë i kohës së mbjelljes së fidanit. 

- Zgjedhja e kultivarëve të qëndrueshëm. 

- Dallon gjendjen shëndetësore të cilësisë së farës dhe gjendja shëndetësore. 

- Identifikon mungesën dhe tepricën e makro dhe miro elementeve ushqyese të fidanit. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi kryen shërbimet pas mbjelljes së farës   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialet e nevojshme për kryerjen e shërbimeve pas mbjelljes së farës 

në farishte; 

- të sigurojë dhe programojë rregullimin e parametrave të nevojshëm të temperaturës; 

- të sigurojë sasinë e nevojshme të ujit (lagështisë) për kultivimin e fidanit; 

- të sigurojë ndriçim të nevojshëm sipas kërkesave të llojit të fidanit; 

- të sigurojë sistemin më të përshtatshëm për ajrosjen e serrës sipas kërkesës së fidanëve; 

- të sigurojë materialin më të përshtatshëm për hijesimin e fidanëve; 

- të përzgjedhë llojin e ushqimit më të përshtatshëm për rritjen dhe zhvillimin normal të fidanëve;  

- të përcaktojë sasinë e nevojshme të ushqimit sipas procesit të rritjes dhe zhvillimit të bimëve; 

- të aplikojë dhe zbatojë metodën më të përshtatshme të përdorimit të ushqimit; 

- të zbatojë saktë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të fidanëve. 

Kushtet e nevojshme: 



 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

- Parcela/substrati/modulet 

- Pajisjet dhe mjetet e duhura 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e veglave dhe materialeve për kryerjen e shërbimeve pas mbjelljes së farës në 

farishte. 

- Sigurimi i temperaturës së nevojshme. 

- Sigurimi i lagështisë (ujit) së nevojshme për kultivimin e fidanit. 

- Sigurimi i ndriçimit të nevojshëm, ajrosjes, hijesimit dhe ushqimit të nevojshëm. 

- Mbrojtja e fidanëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës.   

- Manipulimi i pajisjeve dhe mjeteve të punës. 

- Përvetësimi i metodave të plehërimit të bimëve në serra. 

- Identifikimi i sistemit të ujitjes me pika. 

- Identifikimi i simptomave të mungesës ose tepricës së elementeve ushqyese. 

- Zbaton mënyrat e ujitjes në mjedise të mbrojtura, dozat dhe frekuenca e ujitjes. 

- Përllogarit nevojën e bimëve për ujë. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4:  Nxënësi përgatitë fidanin për mbjellje 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kryejë ujitjen e nevojshme të farishtes një ditë para shkuljes; 

- të kryejë shkuljen dhe bën seleksionimin e fidanëve të shëndoshë sipas treguesve cilësorë 

- të përcaktojë kohën e mbjelljes, dendësia dhe thellësia e mbjelljes, në varësi nga lloji i fidanit 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së fidanëve 

perimor për mbjellje.  

Kushtet e nevojshme: 



 

- Parcela 

- Fidanët 

- Veglat dhe pajisjet 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kryerja e ujitjes së fidanëve para nxjerrjes. 

- Kryerja e shkuljes së fidanëve nga farishtja. 

- Seleksionimi i fidanëve të shëndoshë.  

- Trajtimi i rrënjës së fidanëve të shkulur. 

- Kryerja e transportit të fidanëve në vendin e mbjelljes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së fidanëve për 

mbjellje. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre.   

- Ujitja e fidanëve para nxjerrjes, shkulja e fidanëve  nga farishtja si dhe seleksionimi  i fidanëve të 

shëndosha. 

- Transportimi i fidanëve në vendin e  mbjelljes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi përgatitë tokën dhe bën mbjelljen e fidanëve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë  saktë mjetet dhe pajisjet për punimin e tokës për përgatitjen e  të tokës për 

mbjelljen e fidanëve; 

- të bëjë kalitjen dhe tranpinatimin e fidanëve; 

- të planifikojë sipërfaqe për farishte, sipërfaqe për bimët mëmë, sipërfaqe e planifikuar për 

coptore; 

- të planifikoj fusha qarkullimi e ndarë në ngastër sipas nevojës për plotësimin e qarkullimit 

- të përdorë sasinë e nevojshme të ujit para nxjerrjes së fidanëve për ndërrim; 

- të nxjerrë me kujdes dhe në kohë të duhur fidanët për ndërrim në vend të përhershëm; 

- të klasifikojë dhe eliminojë sipas standardeve të parapara fidanët e dëmtuara; 

- të bëjë trajtimin mbrojtës të fidanëve para ndërrimit në vend të përhershëm me preparate 

përkatëse. 

- të përcaktojë vendin më të përshtatshëm për mbjelljen e fidanëve; 

- të transportojë me kujdes veglat, pajisjet dhe materialet në vendin e duhur; 



- të përdorë sasinë e nevojshme të plehrave organikë dhe mineralë; 

- të realizojë punimin plotësues dhe themelor të tokës; 

- të piketojë rreshtat dhe distancat sipas parametrave dëndësorë; 

- të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së 

tokës për mbjelljen e bimëve perimore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike. 

- Materiale shpenzuese. 

- Materiale të shkruara. 

- Parcela/substrati/modulet. 

- Pajisjet dhe mjetet e duhura. 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Kushtet e përshtatshme atmosferike. 

- Materiale shpenzuese. 

- Parcela. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Trapiantimi dhe kalitja e  fidanëve.  

- Ujitja dhe nxjerrja e fidanëve nga modulet. 

- Klasifikimi dhe eliminimi i fidanëve të dëmtuara. 

- Trajtimi mbrojtës i  fidanëve për ndërrim. 

- Sigurimi i ambalazhit përkatës për fidanë. 

- Veglat dhe pajisjeve për përgatitjen e tokës për mbjelljen e fidanëve. 

- Përcaktimi i vendit për prodhimin e fidanëve. 

- Transportimi i veglave, pajisjeve dhe materialeve në vendin e duhur. 

- Pastrimi i sipërfaqes nga objektet e forta. 

- Plehërimi organik i tokës.  

- Punimi bazë dhe plotësues i tokës. 

- Piketimi i rreshtave dhe distancave  së bimëve në sipërfaqe të caktuar për mbjellje. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës dhe mbjelljes së 

fidanëve perimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vlerësimi i kushteve optimale për  mbjellje 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Përgatija e tokës, leheve, trapiantimi dhe kalitja e fidanëve. 

- Transportimi me kujdes i materialit (fidanëve)  deri në vendin e duhur. 

- Përcaktimi i saktë distancën në mes të rreshtave dhe bimëve 

- Kontrolli i cilësisë së punimeve gjatë përgatitjes së tokës për  ngritjen e fidanishtes 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 



 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi  mbjell fidanë në vendin e përhershëm   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë parcelën; 

- të përzgjedhë veglat dhe mjetet e duhura për mbjelljen e fidanëve; 

- të përcaktojë mënyrën e mbjelljes së fidanëve sipas kulturave: me  gropa, me kunj, me valje etj; 

- të realizojë mbjelljen e fidanëve në gropa dhe  valje  me cilësi; 

- të kryejë kontrollin e cilësisë së mbjelljes së fidanëve; 

- të kryejë korrigjimet e nevojshme në mbjelljen e fidanëve perimor; 

- të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes së 

fidanëve perimore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Fidanët 

- Veglat dhe pajisjet 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave për mbjelljen e fidanëve. 

- Përcaktimi i mënyrës së mbjelljes së fidanëve. 

- Hapja e gropës dhe valjeve dhe vendosja e fidanëve për mbjellje. 

- Realizimi i mbjelljes së fidanëve. 

- Ngjeshja dhe ujitja e fidanës pas mbjelljes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes së fidanëve 

perimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Përcaktimi i parcelës dhe mbjellja e saktë e fidanëve. 

- Mënyrat  e  shkuljes  dhe transportimin e fidanëve deri në vendin e duhur. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi kryen shërbimet kulturale pas mbjelljes së fidanëve në vendin e përhershëm      

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të kryejë kontrollin e zënies së fidanëve dhe bëjë zëvendësimin e fidanëve të pazënë me fidanë të 

rinj; 

- të vendosë sistemin e mbështetjes për kulturat perimore përkatëse, lidh me kujdes bimën dhe bëjë 

ujitjen e saj; 

- të kryejë prashitjen, heqë sqetullorët te kulturat përkatëse; 

- të kryejë edhe krasitje të gjelbër kur është e nevojshme sipas kulturave perimore; 

- të kryejë operacione pune për spërkatje me pompë për mbrojtjen e bimëve nga sëmundje dhe 

dëmtues të ndryshëm, sipas udhëzimeve të specialistit; 

- të kontrollojë rritjen e bimëve për të përcaktuar kohën e pjekjes; 

- të zbatojë me përpikëri rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së 

shërbimeve kulturore pas mbjelljes së fidanëve perimor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Parcela 

- Fidanët 

- Veglat dhe pajisjet 

- Preparatet kimike 

- Materialet shpenzuese 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrolli i zënies së fidanëve të mbjellë. 

- Zëvendësimi i vendeve boshe me fidanë të rinj. 

- Vendosja e sistemit mbështetës për fidanët. 

- Lidhja e fidanëve me sistemin mbështetës. 

- Prashitja dhe mbathja e fidanëve. 

- Heqja e gjetheve të tepërta. 

- Plehërimet plotësuese. 

- Spërkatja e fidanëve. 

- Kontrolli i vazhdueshëm i rritjes ë bimëve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve 

kulturore pas mbjelljes së fidanëve perimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Zbatimi i masave agroteknike gjatë vegjetacionit. 

- Zbatimi i saktë i rregullave të sigurimit teknik. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 



 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi vjelë, seleksionon dhe përgatitë për treg prodhimet e perimeve. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të sigurojë bazën materiale të nevojshme; arka, thasë, kosha, litar etj; 

- të përgatitë mjedise për ruajtjen e prodhimit perimor sipas parametrave specifikë të tyre; 

- të përcaktojë kohën e pjekjes së prodhimit perimor sipas drejtimit te prodhimit; 

- të vjelë me dorë prodhimet perimore sipas specifikave të kulturave perimore; 

- të vendosë prodhimet perimore nëpër arka me shumë kujdes;  

- të klasifikojë prodhimet perimore sipas llojit të kulturës dhe standardit përkatës; 

- të ambalazhojë prodhimet sipas kërkesës së tregut; 

- të transportojë, me krahë ose mjete të thjeshta transporti, prodhimet perimore në magazinë; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit gjatë vjeljes, grumbullimit dhe 

ruajtjes së prodhimit perimor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Materialin e nevojshëm  për vjelje, 

- Mjetet transportuese  

- Depo  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Sigurimi i bazës materiale të nevojshme. 

- Përgatitja e mjediseve për ruajtjen e prodhimeve. 

- Përcaktimi i kohës së pjekjes së prodhimit. 

- Vjelja me dorë prodhimit perimor. 

- Vendosja e prodhimit të vjelë në arkë. 

- Klasifikimi i prodhimit të perimeve. 

- Ambalazhimi i prodhimit perimor.  

- Transportimi i prodhimit të perimeve. 

- Deponimi dhe ruajtja e perimeve në depo. 

- Përkujdes gjatë ruajtjes. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe ruajtja e mjedisit gjatë vjeljes dhe grumbullimit të prodhimit 

perimor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e pajisjeve dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Vjelja, seleksionimi  dhe  transportimi i duhur i prodhimeve perimore. 

- Ruajtja dhe ambalazhimi përkatës i prodhimeve perimore. 

- Seleksionimi i prodhimeve perimore sipas standardeve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

  

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 5 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës”  

Klasa 11 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 3.5 Kredi (35 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës”, klasa 11: 

RM1: Nxënësi përzgjedh veglat dhe materialet sipas përdorimit të tyre në mirëmbajtjen e fermës. 

RM2: Nxënësi mirëmban veglat e punës që përdoren për mirëmbajtjen e fermës. 

RM3: Nxënësi kujdeset për higjienën e fermës  

RM1: Nxënësi përzgjedh veglat dhe materialet sipas përdorimit të tyre në mirëmbajtjen e fermës. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë vegla pёrkatёse të punës për mirëmbajtjen e fermës; 

- të pёrzgjedhё materialet e nevojshme sipas llojit tё punimit tё mirëmbajtjes së fermës. 

- të përdorë veglat dhe procedurën e saktë për mirëmbajtjen e fermës; 

- të bëjë ndërrimin e strukturave mbajtëse dhe zëvendësimin e polietilenit (masës plastike) 

- të zëvendësojë gypat e sistemit të ujitjes dhe ngrohjes  

- të rregullojë sistemin e ndriçimit dhe hijezimit  

- të kontrollojë sistemit e ventilimit 

- të përfundojë detyrën me efikasitet 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Vegla të ndryshme pune. 

- Materiale që përdoren për mirëmbajtjen e fermës. 

- Katalog për vegla pune. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e veglave të punës për mirëmbajtjen e fermës. 

- Ndërtimi dhe përdorimi i materialeve për mirëmbajtjen e fermës. 

- Ndërrimi i strukturave mbajtëse dhe polietilinenit. 

- Sistemi i ajrosjes (ventilimit). 

- Sistemi i hijezimit. 

- Mirëmbajtja e drenazheve të fermës. 

- Riparimi i gypave për ujitje dhe ngrohjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e veglave dhe materialit për mirëmbajtje të fermës. 

- Mirëmbajtja e fermës. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punën 

- Komunikimi korrekt. 



 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM2:  Nxënësi mirëmban veglat e punës që përdoren për mirëmbajtjen e fermës. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të pastroj veglat nga mbeturinat pas kryerjes së detyrës; 

- të lyej me vaj pjesët metalike të veglave; 

- të mpreh tehet e veglave punuese; 

- të vendos veglat nё vendin e caktuar; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes të veglave të 

punës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Vegla të ndryshme pune. 

- Materiale që përdoren për mirëmbajtjen e fermës. 

- Katalog për vegla pune. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pastrimi i veglave të punës nga mbeturinat. 

- Lyerja me vaji e pjesëve metalike. 

- Mprehja e teheve. 

- Vendosja në vendin e duhur. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së veglave të punës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mirëmbajtja e veglave të punës. 

- Zbatimi i saktë i rregullave të sigurimit teknik të ruajtjes së mjedisit. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punën 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 



 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi kujdeset për mirëmbajtjen e higjienës në fermë 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të  përzgjedhë veglat dhe materialin për  mirëmbajtjen e higjienës së fermës. 

- të bëjë pastrimin dhe dezinfektimin e fermës. 

- të mbajë shënimet për veprimet e kryera; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mirëmbajtjes së fermës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë. 

- Materiale studimore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

- Vegla dhe mjete të ndryshme pune. 

- Preparate dezinfektuese etj. 

- Fletë – raport për punë mbi mirëmbajtjen e higjienës në fermë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Njohuri për rreziqe të ndryshme. 

- Plotësimi i fletës së punës për detyrat e kryera duke përshkruar dhe veglat dhe materialet e 

përdorura. 

- Përzgjedhja e veglave dhe materialit për mirëmbajtjen e higjienës së fermës. 

- Pastrimi dhe dezinfektimi i fermës. 

- Mbajtja e shënimeve për veprimet e kryera. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë  mirëmbajtjes së fermës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Identifikimi i rreziqeve gjatë mirëmbajtjes së fermës. 

- Manipulimi me mjetet dhe pajisjet e punës. 

- Dezinfektimi dhe pastrimi i fermë. 

- Zbaton  i rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 



 

  

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 7 

“Teknologjia e prodhimtarisë bimore 2”  

Klasa 11 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 17.5 Kredi (175 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e prodhimtarisë bimore 2”, klasa 11 

RM1: Nxënësi shpjegon morfologjinë, dhe zhvillimin e pemëve frutore dhe hardhisë së rrushit 

RM2: Nxënësi përshkruan shumimin e pemëve frutore dhe hardhisë së rrushit; 

RM3: Nxënësi tregon për hardhinë dhe pemët më të përhapura në vendin tonë dhe ndikimin e 

faktorëve ekologjik në zhvillimin e tyre; 

RM4: Nxënësi përshkruan ngritjen e pemishtes – vreshtës dhe masat agroteknike për kultivimin e 

tyre; 

RM5: Nxënësi zbaton mënyrat e shumimit vegjetativ dhe gjenerativ;  

RM6: Nxënësi përgatitë tokën dhe bën mbjelljen fidanëve të pemëve frutore; 

RM7: Nxënësi realizon krasitjen si dhe shërbimet tjera agroteknike 

RM1: Nxënësi  shpjegon morfologjinë, dhe zhvillimin e pemëve frutore dhe hardhisë së rrushit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të prodhimtarisë  pemëtare - vreshtare; 

- të shpjegojë vlerën ushqyese të pemëve; 

- të tregojë për gjendjen e pemëtarisë dhe vreshtarisë në  vendin tonë; 

- të përshkruajë organet vegjetative dhe gjenerative të  pemëve  frutore-hardhisë; 

- të dallojë grupe të ndryshme të pemëve frutore-hardhisë 

- të shpjegojë etapat e rritjes dhe zhvillimit të pemëve frutore; 

- të shpjegojë për periudhën e qetësisë dimërore; 

- të shpjegojë për periudhën e vegjetacionit; 

- të dallojë  fenofazat e rritjes së llastarit dhe formimit të sythave; 

- të dallojë fenofazat e rritjes dhe pjekjes së frutave; 

- të shpjegojë për frutdhënien alternative; 

- të shpjegojë faktorët që ndikojnë në rritjen  e frutave; 

- të shpjegojë pllenimin e disa llojeve të pemëve; 

- të bëjë ndarjen e pemëve frutore sipas frutave . 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Laboratori. 

- Materiale të shkruara. 

- Kompjuter+Projektor. 

- Lloje të ndryshme të  pemëve. 

- Katalog të ndryshëm të  pemëve  dhe hardhisë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia e prodhimtarisë pemëtare. 

- Vlera ushqyese e pemëve. 

- Gjendja e pemëtarisë dhe vreshtarisë në Kosovë. 

- Organet e pemëve dhe funksionet e tyre. 



 

- Organet vegjetative nëntokësore-rrënja. 

- Organet mbitokësore. 

- Organet gjenerative.  

- Cikli vjetor i rritjes dhe zhvillimit të pemëve frutore dhe hardhisë së rrushit. 

- Periudha e qetësisë dimërore në pemët frutore. 

- Periudha e vegjetacionit-fenofazat. 

- Fenofazat e rritjes së llastarëve. 

- Fenofaza e formimit të sythave frutor. 

- Fenofaza e rritjës dhe pjekjës së frutave. 

- Frutdhënia alternative. 

- Faktorët që ndikojnë në rritjen e frutave të rregullt dhe të përkohshëm. 

- Marrëdhëniet në pllenimin e disa llojeve të pemëve. 

- Ndarja e pemëve sipas llojit të frutave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i organeve vegjetative dhe gjenerative. 

- Krahasimi i vlerave të rendimenteve të viteve paraprake në Kosovë. 

- Dallimi i fazave të rritjes dhe zhvillimit të bimëve. 

- Identifikimi i faktorëve që ndikojnë në rritjen dhe pjekjen e frutave. 

- Ndarja e pemëve sipas  llojit të frutave. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2: Nxënësi përshkruan shumimin e pemëve frutore dhe hardhisë së rrushit          

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë mënyrat e shumimit të pemëve frutore; 

- të dijë çka është fidanishtja  dhe pjesët e saj; 

- të shpjegojë mënyrat e shartimit; 

- të shpjegojë stratifikimin e farave; 

- të dijë për mbjelljen e farave në farishte dhe shërbimet  pas mbjelljes së tyre; 

- të dallojë veglat dhe materialin për shartim; 

- të dallojë llojet e nënshartesave dhe mbi shartesave; 

- të dijë për kujdesin e nënshartesave dhe fidanëve shartesore; 

- të shpjegojë nxjerrjen, klasifikimin, ruajtjen dhe transportimin e fidanëve të pemëve. 

Kushtet e nevojshme: 



- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të  pemëve 

- Katalog të ndryshëm të  pemëve  dhe hardhisë 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Fidanishtja e pemëve dhe zgjedhja e vendit. 

- Pjesët përbërëse të fidanishtes së pemëve. 

- Mënyrat e shumimit të pemëve. 

- Shumimi i pemëve në mënyrë gjenerative. 

- Stratifikimi i farave.  

- Mbjellja e farave në farishte dhe shërbimet pas mbjelljes së tyre. 

- Shumimi vegjetativ. 

- Shumimi me copa të pjekura dhe gjelbërta. 

- Shumimi me copa të rrënjëve dhe kamëza. 

- Shumimi me përpajë vertikale dhe horizontale. 

- Shumimi me lastunja. 

- Shartimi i pemëve. 

- Veglat dhe materiali i nevojshëm për shartim. 

- Mënyrat më të rëndësishme të shartimit. 

- Shartimi me sytha të fjetur dhe të zgjuar. 

- Teknika e shartimit me sytha. 

- Shartimi me ngjitje të thjesht. 

- Shartimi anësor. 

- Shartimi me kalem, qarje të plotë,nën lëvore, me afrim, në formë trekëndëshi dhe urë. 

- Nënshartesat për lloje të ndryshme të pemëve. 

- Kujdesi për nënshartesa dhe fidanë në shartesore. 

- Nxjerrja, klasifikimi, ruajtja dhe transportimi i fidanëve të pemëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pëshkrimi i mënyrave të shumimit të pemëve sipas llojeve. 

- Përshkrimi i mënyrës së shartimit dhe teknikave të saj. 

- Nxjerrja, klasifikimi, ruajtja dhe transportimi i fidanëve të pemëve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 



 

RM3:  Nxënësi tregon për hardhinë dhe pemët më të përhapura në vendin tonë dhe ndikimin e 

faktorëve ekologjik në zhvillimin e pemëve  frutore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë dhe vlerën ekonomike të pemëve frutore-hardhisë; 

- të dijë për llojet e pemëve frutore – hardhisë; 

- të bëjë klasifikimin  llojeve të pemëve; 

- të dallojë kultivarët (varietetet) e pemëve- hardhisë. 

- të shpjegojë faktorët klimatik që ndikojnë në zhvillimin e pemëve frutore; 

- të shpjegojë rëndësinë e tokës dhe të ushqyerit e pemëve frutore; 

- të përshkruajë vetit fizike, kimike dhe biologjike të tokës; 

- të shpjegojë pozitën e tokës dhe lartësinë mbidetare; 

- të përshkruajë kushtet ekonomike të prodhimtarisë pemëtare. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të pemëve  frutore 

- Katalog të ndryshëm  pemëve frutore   

- Materiale shpenzuese (Fidanë, drunj dekorativ etj.) 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Molla, prejardhja, kultivimi dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e mollës. 

- Dardha, prejardhja, kultivimi dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e dardhës. 

- Ftoni,mushmolla,kultivimi dhe rëndësia ekonomike. 

- Kumbulla,kultivimi,rëndësia ekonomike dhe kultivarët. 

- Qershia.Vishnja. 

- Pjeshka.Kajsia. 

- Arra.Lajthia. 

- Hardhia e rrushit dhe prejardhja e sajë. 

- Kultivimi dhe rëndësia ekonomike. 

- Kultivarët e hardhisë së rrushi 

- Klima- nxehtësia,lagështia,drita,era dhe breshëri. 

- Toka si faktorë ekologjik. 

- Pozita e tokës dhe lartësia mbidetare. 

- Kushtet ekonomike për prodhimtarinë pemëtare. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Përpilimi i  listës së kulturave me levërdi ekonomike që do të mbillen.  

- Përcaktimin e ndikimit të faktorëve ekologjik në prodhimtarinë e pemëve frutore. 

- Vlerësimin e tokës  sipas pozitës dhe lartësisë  mbidetare. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 



 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4: Nxënësi përshkruan ngritjen e pemishtes – vreshtës dhe masat agroteknike për kultivimin e 

tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të hartojë projektin për ngritjen e pemishtes ; 

- të shpjegojë mënyrat e mbjelljes së pemëve; 

- të dijë punët hulumtuese për ngritjen e pemishtes; 

- të shpjegojë për përgatitjen e tokës për mbjellje; 

- të përshkruajë materialin për mbjellje; 

- të përshkruajë piketimin dhe caktimin e distancës  gjatë mbjelljes; 

- të shpjegojë për zgjedhjen e llojit të kultivarëve; 

- të shpjegojë kohën e mbjelljes dhe distancat për mbjellje të fidanëve.  

- të shpjegojë rëndësinë e punimit të tokës në pemishte; 

- të përshkruajë teknikën e punimit të tokës; 

- të shpjegojë rëndësinë e plehërimit dhe ujitjes; 

- të shpjegojë rëndësinë e mbrojtjes dhe të krasitjes të pemëve frutore dhe hardhisë; 

- të përshkruajë format e kurorave të pemëve frutore dhe hardhisë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Materiale të shkruara. 

- Kompjuter+Projektor. 

- Lloje të ndryshme të pemëve  frutore. 

- Katalog të ndryshëm  pemëve frutore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Punimi i projektit për ngritjen e pemishtes. 

- Punët hulumtuese për ngritjen e pemishtes. 

- Përgatitja e tokës për ngritjen e pemishtes, drenazhimi qelizma dhe plehrimi meliorativ. 

- Zgjedhja e llojit dhe kultivarëve 

- Piketimi, hapja e gropave dhe caktimi i distancës për  mbjellje. 

- Mënyrat e mbjelljes së pemëve  

- Mbjellja e fidanit, koha e mbjelljes. Punimi i tokës në pemishte-agroteknika. 

- Ujitja, plehërimi i pemëve. 

- Mbrojtja e pemëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Krasitja e pemëve frutore. 

- Format e kurorave të pemëve frutore.. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  



 

- Zbatimi i projekteve për ngritjen e pemishtes. 

- Zbatimi i metodave të duhura për mbjelljen e fidanëve. 

- Njohja e pajisjeve për plehërimin dhe ujitjen e pemëve në pemishte. 

- Përcaktimi i kohës së volitshme për luftimin e dëmtuesve. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi zbaton mënyrat e shumëzimit vegjetativ dhe gjenerativ 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të caktojë vendin më të përshtatshëm për shtimin e pemëve frutore; 

- të përzgjedhë veglat dhe punës; 

- të përgatitë tokën sa ma mirë për mbjelljen e farave; 

- të përgatitë dhe largon mbeturinat nga fara; 

- të mbjellë farat më kujdes  në farishtë; 

- të bëjë zgjedhjen e copave dhe përpajave dhe përgatitë ato për mbjellje; 

- të vendosë etiketat në fidanë;  

- të caktojë vendin për shartim; 

- të zgjedhë nënshartesat për shartim sipas standardeve; 

- të zgjedhë mbishartesën ose sythin për shartim; 

- të vendosë më kujdes mbi shartesën në prerjen e nën shartesës; 

- të lidhë vendin e shartuar; analizon efektet e shartimit;largon materialin lidhës nga vendi i 

shartuar; 

- të kryejë shërbimet agroteknike gjatë rritjes; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shtimit të pemëve frutore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës. 

- Kopsht, pemëtore mëmë, fidanishte, copa, fara. 

- Vegla të ndryshme pune, brisqe shartimi, gërshërë për krasitje, sharrë, metër, shirit, piketa dhe 

vegla tjera të nevojshme që përdoren për punimin e tokës dhe shartimin e pemëve frytore. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike për mbrojtjen e pemëve. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Caktimi i vendit për shtimin e pemëve frutore. 

- Përzgjedhja e veglave të punës. 



 

- Përgatitja e tokës dhe e farës për mbjellje. 

- Mbjellja e farës në farishtë 

- Zgjedhja e copave dhe përpajave të drunjëzuara. 

- Mbjellja e copave me perpajë 

- Përgatitja e copave për mbjellje sipas standardeve. 

-  Zgjidhja e nënshartesave për shartim sipas standardeve 

- Prerja e nënshartesës. 

- Zgjedhja e mbishartesës, sythit për shartim. 

- Vendosja e sythit në prerjen e nënshartesës. 

- Bashkangjitja e nënshartesës me mbishartesën. Lidhja e vendit të shartuar. 

- Kontrollimi i efektit të shartimit. Largimi e materialit lidhës nga vendi i shartuar. 

- Shërbimet agroteknike gjatë rritjes, ujitja, riplerimi, heqja e barojave të këqija, mbrojtja nga 

sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Vendosja e tiketave në fidanë. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shtimit të pemëve frutore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mënyrat dhe teknikat e shumimit dhe shartimit. 

- Përdorimi i saktë i mjeteve dhe veglave të punës. 

- Kujdesi gjatë bartjes së materialit fidanor. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi përgatit tokën dhe bën mbjelljen e fidanëve të pemëve frutore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat e punës; 

- të përzgjedhë materialin fidanor; 

- të bëjë hapjen e gropave në mënyrë korrekte; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të plehut; 

- të përgatitë fidanët për mbjellje sipas standardeve; 

- të mbjellë dhe ujit në mënyrë korrekte fidanët; 

- të vendosë shtyllat për mbështetje;verifikojë punën e bërë; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes të fidanëve të 



pemëve frutore. 

- të veglat dhe mekanizimin për përgatitjen e tokës; 

- të përzgjedhë  zgjedhë lokacionin më të përshtatshëm për mbjelljen e fidanëve; 

- të përgatisë tokën në mënyrë korrekte; 

- të përcaktojë saktë numrin e fidanëve sipas standardeve; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për 

mbjelljen e fidanëve të pemëve frutore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës. 

- Kopsht, pemëtore mëmë,fidanishte, copa, fara. 

- Vegla të ndryshme pune, brisqe shartimi, gërshërë për krasitje, sharrë, metër, shirit, piketa dhe 

vegla tjera të nevojshme që përdoren për punimin e tokës dhe shartimin e pemëve frutore. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike për mbrojtjen e pemëve. 

- Fletë – raport për punë 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave të punës. 

- Përzgjedhja e materialit fidanor. Hapja e gropave për mbjellje. 

- Përdorimi i plehut. 

- Përgatitja e fidanit për mbjellje. Mbjellja e fidanit. 

- Ujitja dhe shërbimet tjera. 

- Vendosja e shtyllave për mbështetje. 

- Kontrolli i punës së bërë . 

- Përzgjedhja e veglave dhe mekanizimit për përgatitjen e tokës . 

- Zgjedhja e lokacionit për mbjelljen e fidanëve. 

- Lëvrimi dhe plehërimi bazë i tokës. Punimi plotësues i tokës. 

- Përcaktimi i numrit të fidanëve në sipërfaqe. Caktimi i drejtimit dhe distancës së rreshtave. 

- Piketimi i vendit për mbjelljen e fidanit. Kontrolli i punës së bërë . 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për mbjelljen e 

fidanëve të pemëve frutore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Njohja e pajisjeve për  plehërimin dhe ujitjen e pemëve në pemishte. 

- Caktimi i lokacionit, lëvrimi, plehërimi dhe punimi plotësues i tokës. 

- Përcaktimi i kohës së volitshme për luftimin e dëmtuesve. 

- Kryerja e punëve operative dhe masave agroteknike. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  



 

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7: Nxënësi realizon krasitjen si dhe shërbimet tjera agroteknike 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat e punës; 

- të lidhë fidanin në mënyrë korrekte; 

- të përdorë metodën e duhur në krasitje; 

- të caktojë formën e kurorës sipas kërkesës dhe llojit të pemës; 

- të kryejë më përpikni shërbimet agroteknike; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë krasitjes dhe shërbimeve 

tjera të pemëve frutore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës. 

- Kopsht, pemëtore mëmë, fidanishte, copa, fara. 

- Vegla të ndryshme pune, brisqe shartimi, gërshërë për krasitje, sharrë, metër, shirit, piketa dhe 

vegla tjera të nevojshme që përdoren për punimin e tokës dhe shartimin e pemëve frutore. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike për mbrojtjen e pemëve. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave të punës. 

- Lidhja e fidanëve për shtylla mbështetëse. 

- Caktimi i formës së kurorës në varësi me llojin e pemës. 

- Përdorja e metodës formuese gjatë krasitjes. 

- Prerja(krasitja) e degëve (llastarve) të pa nevojshëm. 

- Shërbimet agroteknike si psh. ujitja, mihja, riplehrimi, dhe mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë krasitjes dhe shërbimeve tjera të pemëve 

frutor. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës.  

- Sigurimi i veglave të punës dhe realizimi i krasitjes së pemëve dhe hardhisë se rrushit.  

- Kryerja e të gjitha shërbimeve agroteknike. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

 

  

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 7 

“Teknologjia e prodhimtarisë blegtorale”  

Klasa 11 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 17.5 Kredi (175 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Teknologjia e prodhimtarisë blegtorale”, klasa 11: 

RM1: Nxënësi argumenton rëndësinë dhe prejardhjen e llojeve më të rëndësishme të kafshëve 

shtëpiake 

RM2: Nxënësi dallon vetitë morfologjike dhe fiziologjike të kafshëve shtëpiake 

RM3: Nxënësi interpreton shumimin dhe  seleksionimin - zgjedhjen  e kafshëve shtëpiake 

RM4: Nxënësi përshkruan mbarështimin dhe ushqimin e kafshëve shtëpiake  

RM5: Nxënësi dallon përtypësit - ripërtypësit dhe rëndësinë ekonomike të rritjes së tyre 

RM6: Nxënësi tregon për bletarinë dhe rëndësinë ekonomike të rritjes së tyre 

RM7: Nxënësi përgatit racionet dhe ushqen kafshët e fermës duke përdorur metodën më të 

përshtatshme  

RM8:  Nxënësi kujdeset për kafshët e fermës gjatë kullotjes në mjedise të hapura. 

RM1: Nxënësi  argumenton rëndësinë dhe prejardhjen e llojeve më të rëndësishme të kafshëve 

shtëpiake 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e prodhimtarisë blegtorale; 

- të shpjegojë evolucionin e kafshëve shtëpiake dhe kohën e zbutjes së tyre; 

- të përshkruajë përbërjen e bimëve; 

- të përshkruajë përbërjen e organizmit të shtazëve; 

- të tregojë për prejardhjen e llojeve të ndryshme të kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë në veçanti prejardhjen e gjedheve; 

- të shpjegojë prejardhjen e deleve dhe dhive; 

- të shpjegojë prejardhjen e derrit, kalit dhe shpezëve 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për mësimin teorik. 

- Laborator i kompletuar me mjete pune. 

- Fotografi më produkte blegtorale dhe të kafshëve gjatë periudhave të ndryshme. 

- Katalogë të ndryshme. 

- Mostra të përmbajtjes së organizmit të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të ushqimit të kafshëve shtëpiake.                  

- Mostra të ushqimit voluminoz, të koncentruar dhe sillazhit. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake. 

- Fotografi të racave të ndryshme të kafshëve të ndryshme shtëpiake. 

- Park  për rritjen e bletëve. 

- Vegla pune, orendi dhe pajisje për të punuar me bletën. 

- Veshje speciale, maska për fytyrën. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, Kompjuter, Internet, LCD, Grafoskopi). 

- Teksti i prodhimtarisë blegtorale, doracak, praktikume, fletore pune. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Rëndësia e zooteknikës. 

- Rëndësia e produkteve blegtorale. 

- Formimi dhe evolucioni i kafshëve shtëpiake. 

- Zbutja dhe shtëpizimi i kafshëve shtëpiake. 

- Prejardhja llojeve më të rëndësishme të kafshëve shtëpiake. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i llojeve të kafshëve shtëpiake dhe ruajtja  e racave të pastërta. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi dallon vetitë morfologjike dhe fiziologjike të kafshëve shtëpiake 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë vetitë morfologjike dhe fiziologjike të kafshëve shtëpiake; 

- të përshkruajë kokën, gjoksin, barkun, lëkurën e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë konstruksionin e tyre; 

- të përshkruajë tipet e konstruksionit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për mësimin teorik. 

- Laborator i kompletuar me mjete pune. 

- Fotografi më produkte blegtorale dhe të kafshëve gjatë periudhave të ndryshme. 

- Katalogë të ndryshme. 

- Mostra të eshtrave të kafshëve. 

- Metër dhe litar për matjen e eksterierit të kafshëve. 

- Mostra të përmbajtjes së organizmit të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake. 

- Fotografi të racave të ndryshme të kafshëve të ndryshme shtëpiake. 

- Park  për rritjen e bletëve.  

- Vegla pune, orendi dhe pajisje për të punuar me bletën. 

- Veshje speciale, maska për fytyrën. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, Kompjuter, Internet, LCD, Grafoskopi). 

- Teksti i prodhimtarisë blegtorale, doracak, praktikume, fletore pune. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Koka. Gjoksi. Barku. Vithet. Kombliku. Lëkura. 

- Konstruksioni i kafshëve shtëpiake. 



 

- Tipet e konstruksionit. 

- Konstruksioni i vrazhdë, i fortë, delikat dhe i butë (limfatik).  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi tipave të konstruksioneve të kafshëve. 

- Dallimi  i funksioneve anatomike dhe fiziologjike të kafshëve. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi interpreton shumimin dhe  seleksionimin - zgjedhjen  e kafshëve shtëpiake 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë shumimin e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë mënyrat e mbarështimit të kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë për rritjen dhe zhvillimin e kafshëve shtëpiake; 

- të tregojë për kryqëzimin e racave, sojeve të kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë rëndësinë e panaireve dhe ekspozitave të kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë seleksionimin e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë seleksionimin natyral dhe artificial; 

- të përshkruajë matjen dhe poentimin e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë ndryshueshmërinë e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë stërkeqjen e kafshëve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për mësimin teorik. 

- Laborator i kompletuar me mjete pune. 

- Fotografi më produkte blegtorale dhe të kafshëve gjatë periudhave të ndryshme. 

- Katalogë të ndryshme. 

- Mostra të eshtrave të kafshëve. 

- Metër dhe litar për matjen e eksterierit të kafshëve. 

- Mostra të përmbajtjes së organizmit të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të ushqimit të kafshëve shtëpiake.                  

- Mostra të ushqimit voluminoz, të koncentruar dhe sillazhit. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake. 

- Fotografi të racave të ndryshme të kafshëve të ndryshme shtëpiake. 

- Park  për rritjen e bletëve. 

- Vegla pune, orendi dhe pajisje për të punuar me bletën. 



 

- Veshje speciale, maska për fytyrën. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, Kompjuter, Internet, LCD, Grafoskopi). 

- Teksti i prodhimtarisë blegtorale, doracak, praktikume, fletore pune. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shtytja seksuale. 

- Mënyrat e mbarësimit të kafshëve shtëpiake. 

- Rritja dhe zhvillimi i kafshëve shtëpiake. 

- Kryqëzimi i racave. 

- Panairet dhe ekspozitat e kafshëve shtëpiake. 

- Seleksionimi natyral. 

- Seleksionimi artificial. 

- Matja dhe poentimi i kafshëve shtëpiake. 

- Variabiliteti-ndryshueshmëria e kafshëve shtëpiake. 

- Degjenerimi –stërkeqja e kafshëve shtëpiake 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i mënyrave të mbarështimit të kafshëve shtëpiake. 

- Përshkrimi i mënyrave të kryqëzimit në mes racave. 

- Dallimi i llojeve dhe racat e kafshëve shtëpiake në bazë të tipeve të konstruksionit, funksioneve 

anatomike dhe fiziologjike të kafshëve. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4:  Nxënësi përshkruan mbarështimin dhe ushqimin e kafshëve shtëpiake 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e kultivimit të kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë kultivimin jashtë farefisnisë së kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë për rëndësinë e proteinave në zhvillimin e kafshëve shtëpiake; 

- të shpjegojë për rëndësinë e yndyrave, karbohidrateve dhe materieve minerale në zhvillimin e 

kafshëve; 

- të shpjegojë rëndësinë e ushqimit të kafshëve shtëpiake; 

- të bëjë klasifikimin e ushqimit të kafshëve shtëpiake; 

- të përcaktojë cilësinë dhe sasinë e ushqimit të kafshëve; 

- të shpjegojë ushqimin voluminoz dhe të koncentruar të kafshëve; 

- të hartojë një racion për lopët qumështore. 



Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për mësimin teorik. 

- Laborator i kompletuar me mjete pune. 

- Fotografi më produkte blegtorale dhe të kafshëve gjatë periudhave të ndryshme. 

- Katalogë të ndryshme. 

- Mostra të eshtrave të kafshëve. 

- Metër dhe litar për matjen e eksterierit të kafshëve. 

- Mostra të përmbajtjes së organizmit të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të ushqimit të kafshëve shtëpiake.                  

- Mostra të ushqimit voluminoz, të koncentruar dhe sillazhit. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake. 

- Fotografi të racave të ndryshme të kafshëve të ndryshme shtëpiake. 

- Park  për rritjen e bletëve. 

- Vegla pune, orendi dhe pajisje për të punuar me bletën. 

- Veshje speciale, maska për fytyrën. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, Kompjuter, Internet, LCD, Grafoskopi). 

- Teksti i prodhimtarisë blegtorale, doracak, praktikume, fletore pune. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Mbarështimi jashtë farefisnisë. 

- Mbarështimi në farefisni. 

- Mbarështimi sipas linjave të gjakut dhe gjinive. 

- Freskimi i gjakut. 

- Proteinat. 

- Yndyrat. 

- Sheqernat. 

- Materiet minerale . 

- Ushqimet voluminoze. 

- Ushqimet e koncentruar. 

- Sillazha. 

- Racionet ushqimore për lopët qumështore 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i mënyrave të mbarështimit të kafshëve shtëpiake 

- Seleksionimi i kafshëve shtëpiake dhe mënyra e ushqimit të tyre. 

- Dallimi i llojeve dhe përbërësve të ushqimeve. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  



 

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi dallon përtypësit - ripërtypësit dhe rëndësinë ekonomike të rritjes së tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të rritjes së gjedhëve;     

- të shpjegojë tipet e racave të gjedhëve; 

- të dallojë gjedhet për punë, qumësht dhe të kombinuara; 

- të përshkruajë mënyrat e rritjes së gjedheve;                  

- të shpjegojë biologjinë e shumimit të gjedhëve; 

- të tregojë për veprimin më lopët pas pjelljes; 

- të përshkruajë mënyrat e rritjes dhe rëndësinë ekonomike të deleve; 

- të dijë për gjendjen e rritjes së deleve në vendin tonë dhe botë; 

- të dallojë tipet, racat e deleve dhe mënyrat e mbarësimit të tyre 

- të shpjegojë për rëndësinë e kujdesit të deleve pas pjelljes 

- të shpjegoj rëndësinë ekonomike të rritjes së kuajve; 

- të dallojë tipet e kuajve dhe përshkruajë eksterierin e tyre; 

- të përshkruajë mënyrat e rritjes së kuajve; 

- të shpjegojë biologjinë e shumimit të kuajve;         

- të tregojë për rëndësinë e kujdesit pas pjelljes; 

- të përshkruajë mënyrat e rritjes dhe rëndësinë ekonomike të derrave; 

- të dallojë tipet dhe racat e derrave; 

- të shpjegojë për mënyrat e mbarësimit të derrave; 

- të shpjegojë për insiminimin artificial të dosave; 

- të përshkruajë mënyrat e rritjes dhe rëndësinë ekonomike të shpezëve; 

- të dallojë tipet dhe racat e shpezëve; 

- të shpjegojë për mënyrat e shumimit të shpezëve ; 

- të dallojë çeljen natyrale të zogjve nga ajo artificiale             

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për mësimin teorik. 

- Laborator i kompletuar me mjete pune. 

- Fotografi më produkte blegtorale dhe të kafshëve gjatë periudhave të ndryshme. 

- Katalogë të ndryshme. 

- Metër dhe litar për matjen e eksterierit të kafshëve. 

- Mostra të përmbajtjes së organizmit të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake pas lindjes. 

- Fotografi të racave të ndryshme të kafshëve të ndryshme shtëpiake. 

- Park  për rritjen e bletëve. 

- Vegla pune, orendi dhe pajisje për të punuar me bletën. 

- Veshje speciale, maska për fytyrën. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, Kompjuter, Internet, LCD, Grafoskopi). 

- Teksti i prodhimtarisë blegtorale, doracak, praktikume, fletore pune. 

- Mostra të eshtrave të kafshëve. 

- Skema të përgatitjes të ushqimit të kafshëve shtëpiake.                  

- Mostra të ushqimit voluminoz, të koncentruar dhe sillazhit. 

- Skema të përgatitjes të racionit të kafshëve shtëpiake. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 



- Rëndësia ekonomike e rritjes së gjedhëve. 

- Tipet dhe racat e gjedhëve. 

- Biologjia e shumimit të gjedhëve. 

- Mbarësimi-fekondimi. 

- Pjellja e lopëve. 

- Veprimi më lopët pas pjelljes. 

- Rëndësia ekonomike e rritjes së deleve. 

- Prejardhja dhe karakteristikat zoologjike. 

- Gjendja e rritjes së deleve në botë. 

- Tipet dhe racat e deleve. 

- Veprimi më delet mbarëse . 

- Pjellja e deleve. 

- Rëndësia ekonomike e rritjes së kuajve. 

- Vlerësimi i eksterierit të kuajve. 

- Kuajt më gjak të pastër. 

- Kuajt më gjak të ftohtë. 

- Mbarështimi i kuajve. 

- Rëndësi ekonomike e rritjes së derrave. 

- Tipet dhe racat e derrave. 

- Inseminimi artificial të dosat. 

- Organizimi i pjelljes. 

- Rëndësia ekonomike e rritjes së shpendëve. 

- Tipet dhe racat e shpendëve. 

- Seleksionimi i shpendëve. 

- Shumimi dhe mbarështimi i shpendëve. 

- Çelja natyrale e zogjve. 

- Çelja artificiale e zogjve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i mënyrave të mbarështimit të kafshëve shtëpiake. 

- Përshkrimi i kujdesit për kafshët mbarsë dhe gjatë procesit të lindjes. 

- Dallimi i racave qumështore, të kombinuara, për prodhimin e mishit, etj. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Dallimi i mënyrave të mbarështimit të kafshëve shtëpiake. 

- Përshkrimi i mënyrave të kryqëzimit në mes racave. 

- Dallimi i llojeve dhe racave të kafshëve shtëpiake. 

- Dallimi i tipeve të konstruksioneve të kafshëve. 

- Përshkrimi i funksioneve anatomike dhe fiziologjike të kafshëve. 

- Identifikimi dhe përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 



 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi tregon për bletarinë dhe rëndësinë ekonomike të rritjes së tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë ekonomike të rritjes së bletarisë; 

- të tregojë për kushtet e zhvillimit të bletarisë; 

- të përshkruajë karakteristikat morfologjike, anatomike dhe fiziologjike të bletës; 

- të tregojë rrugët e formimit të mjaltit; 

- të shpjegojë etapat e zhvillimit të bletarisë; 

- të tregojë periudhat e kullotës kryesore për bletë; 

- të shpjegojë mënyrat dhe kohën më të përshtatshme për vjeljen e mjaltit; 

- të shpjegojë për sëmundjet dhe dëmtuesit kryesor të bletëve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese  

- Materiale të shkruara 

- Materiale studimore. 

- Fletë raport për punë. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia ekonomike e rritjes së bletarisë. 

- Kushtet për zhvillimin e bletarisë. 

- Karakteristikat morfologjike, anatomike dhe fiziologjike të bletës. 

- Formimi i mjaltit. 

- Zhvillimi i bletëve. 

- Periudha e kullotës kryesore. 

- Kontrollimi i bletëve. 

- Vjelja e mjaltit. 

- Sëmundjet dhe dëmtuesit kryesor të bletëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Dallimi i periudhave të kullotjes së bletëve dhe formimit të mjaltit. 

- Identifikimi i dëmtuesve dhe sëmundjeve të bletëve. 

- Vjelja e mjaltit. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 



 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM7: Nxënësi përgatit racionet ushqimore dhe ushqen kafshët e fermës duke përdorur metodën 

më të përshtatshme 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë mjetet  dhe veglat e punës; 

- të përzgjedhë llojin e ushqimit duke ju përshtatur kërkesave dhe llojit të kafshës; 

- të kositë, terë dhe grumbullon sipas standardeve dhe kërkesave; 

- të klasifikojë dhe përzija lloje të ushqimit; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes të racioneve 

ushqimore për kafshët e fermës. 

- të bëjë pastrimin e grazhdit në mënyrë korrekte; 

- të llogaritë përpiktë kërkesat totale për një kafshë për një periudhë të dhenë; 

- të vlerësojë cilësinë e ushqimit nëpërmjet ekzaminimit fizik; 

- të zbatojë rregullat e përdorimit dhe ruajtjes së ushqimit; 

- të respektojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe ruajtjes së mjedisit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Vegla dhe mjetet e punës. 

- Fermë bujqësore të kafshëve. 

- Tokë e mbjellur me ushqime të kafshëve. 

- Punishte ushqimi. 

- Depo ushqimi. 

- Materiale studimore dhe video me demonstrime të ndryshme 

- Ushqimet voluminoze dhe të koncentruar. 

- Receptura. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjidhja e mjeteve të punës 

- Përzgjedhja e llojit të ushqimit voluminoz 

- Kositja e ushqimit voluminoz 

- Terja, grumbullimi dhe presimi i ushqimit 

- Përzgjedhja e ushqimit të koncentruar 

- Klasifikimi i ushqimit të zakonshëm 

- Përzierja e llojeve të ushqimeve të koncentruara  

- Përgatitja e sillazhit 

- Kujdesi gjatë ruajtjes të ushqimit voluminoz dhe sillazhit 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes të racioneve ushqimore për 

kafshët e fermës. 

- Përzgjedhja e veglave të punës 

- Përzgjedhja e llojit të ushqimit sipas llojit të kafshës 

- Pastrimi i grazhdit për ushqim 

- Të ushqyerit e një grupi kafshësh në fermë 

- Vlerësimi i cilësisë së ushqimit 



 

- Llogaritja e sasisë së nevojshme të ushqimit për një kafshë 

- Rregullat  e përdorimit dhe ruajtjes së ushqimit  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë të ushqyerit të kafshëve shtëpiake. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Dallimi i llojeve të ushqimeve sipas racave të kafshëve shtëpiake dhe përzgjedhja e tyre. 

- Zbatimi i rregullave të përdorimit dhe ruajtjes së ushqimit. 

- Mbajtja e higjienën në grazhdin për ushqimin e kafshëve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8:  Nxënësi kujdeset për kafshët e fermës gjatë kullotjes në mjedise të hapura 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përgatitë mjedisin për kullotjen e kafshëve; 

- të lëshojë kafshët në fushë të hapur; 

- të ndalojë kafshët ne vendin më të përshtatshëm për kullotje; 

- të ruajë më kujdes tufën e kafshëve në fushë të hapur dhe kthen ato në fermë; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kujdesit të kafshëve 

shtëpiake. 

Kushtet e nevojshme: 

- Vegla dhe mjetet e punës. 

- Fermë bujqësore të kafshëve. 

- Ushqimet voluminoze dhe të koncentruar. 

- Receptura. 

- Materiale studimore dhe video me demonstrime të ndryshme. 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj. 

- Mjetet vizuale. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e mjedisit për kullotjen e kafshëve 

- Lëshuarja e kafshëve në fushë të hapur 

- Ndalimi i tufës në fushë 

- Ruajtja e tufës në fushë të hapur 



 

  

- Kthimi tufës në objektin e fermës  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kujdesit të kafshëve shtëpiake. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Përzgjedhja e mjedisit për kullotjen e kafshëve shtëpiake. 

- Kujdesi për sigurinë e kafshëve gjatë kullotjes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 8 

“Mekanizmi bujqësor dhe mirëmbajtja e teknikës bujqësore”  

Klasa 11 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 14 Kredi (140 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Përdorimi dhe mirëmbajtja e teknikës bujqësore”, klasa 11: 

RM1: Nxënësi dallon makinat për punimin themelor dhe plotësues të tokës 

RM2: Nxënësi dallon makinat ngarkuese dhe shpërndarësit e plehut 

RM3: Nxënësi dallon makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse   

RM4: Nxënësi dallon makinat për korrjen-shirjen e drithërave, makinat për përgatitjen e ushqimit të 

kafshëve 

RM5: Nxënësi dallon makinat për vjeljen dhe grumbullimin e produkteve bujqësore  

RM6: Nxënësi përdor makinat shpërndarëse të plehut. 

RM7: Nxënësi përgatit dhe përdor makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse.  

RM8: Nxënësi përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

 

RM1: Nxënësi dallon makinat për punimin themelor dhe plotësues të tokës 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë makinat për punimin themelor të tokës; ndërtimin dhe funksionimin e tyre; 

- të bëjë klasifikimin e tyre;  

- shpjegojë mënyrën e përdorimit, mirëmbajtës ,dhe defektet e mundshme gjatë punës 

- të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të makinave për punimin plotësues të tokës; 

- të tregojë ndërtimin dhe funksionimin e makinave për punimin plotësues të tokës; 

- të dallojë dhe përshkruaj pjesët kryesore të këtyre makinave; 

- të tregojë mënyrën e përdorimit të tyre dhe  rëndësinë e mirëmbajtjes së makinave për punimin 

plotësues të tokës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Farma bujqësore. 

- Katalogjet dhe prospektet. 

- Pjesë të makinave për punim themelor të tokës. 

- Pjesë të makinave për punimin plotësues të tokës. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Njohuri të përgjithshme mbi makinat për punimin e tokës. 

- Pllugjet dhe klasifikimi i tyre. 

- Lesat dhe llojet e tyre. 

- Disqet. 

- Frejzat. 

- Rrulat. 

- Kultivatorët dhe llojet e tyre. 

- Niveluesit. 

- Makinat për kultivimin e bimëve në mes të rreshtave,  shpërndarjen e plehrave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i makinave për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 



 

- Përshkrimi i ndërtimit dhe funksionimit të makinave për punimin plotësues të tokës. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri pёr punё 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi  dallon makinat ngarkuese dhe shpërndarësit e plehut 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e makinave shpërndarëse dhe ngarkuese të plehut; 

- të përshkruajë makinat për shpërndarjen e plehut; 

- të bëjë klasifikimin e tyre; 

- të shpjegojë ndërtimin e makinave ngarkuese të plehut te stallës dhe llojet e tyre; 

- të shpjegoje për shpërndarësit të lëngut të stallës; 

- të tregojë rëndësinë e përdorimit të tyre; 

- të përshkruajë pjesët funksionale të këtyre makinave. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mekanizmi bujqësor. 

- Makinat për shpërndarjen e plehrave.                                                                                                        

- Mekanizmi ngarkues i plehut të stallës. 

- Skema të shpërndarjes së plehrave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përdorimi i makinave e nevojshme sipas llojit të plehut për shpërndarjen e tyre. 

- Kujdesja për pastrimin e tyre dhe dërgimin ne depo. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i llojeve të makinave për shpërndarjen e plehrave. 

- Dallimi i llojeve të makinave ngarkuese te plehut te stallës. 

- Përdorimi i makinave të nevojshme sipas llojit të plehut. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: Kontrollues 

- Njohuri pёr punё. 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  



 

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi dallon makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të ketë njohuri të përgjithshme për makinat mbjellëse dhe rëndësia e makinave mbjellëse; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e makinave mbjellëse, të bëjë dallimin e makinave 

mbjellëse sipas funksionit të tyre; 

- të shpjegojë për defektet e thjeshta që mund të ndodhin gjatë punës; 

- të përshkruajë pjesët kryesore të funksionit të makinave mbledhëse; 

- të shpjegojë parimet kryesore të makinave mbledhëse; 

- të shpjegojë rëndësinë e përdorimit të makinave kositëse dhe mbledhëse; 

- të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e tyre; 

- të shpjegojë parimet kryesore të makinave kositëse dhe mbledhëse 

- të përshkruajë pjesët funksionale të këtyre pajisjeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mekanizmi bujqësor. 

- Skemat për përdorimin e makinave mbjellëse. 

- Pjesët e makinave mbjellëse. 

- Vizatime teknike të makinave mbjellëse. 

- Fotografi gjatë procesit të kositjes. 

- Skema për mënyrat e kositjes. 

- Pjesët rezerve të makinave kositëse dhe mbjellëse. 

- Pjesët rezerve për shpërndarjen e plehrave. 

- Skema të makinave mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Makinat mbjellëse, ndërtimi dhe funksionimi i tyre. 

- Makinat mbjellëse me aparat mekanik. 

- Makinat mbjellëse me aparat mbjellës pneumatik. 

- Makinat mbjellëse për fidan. 

- Makinat mbjellëse për frutrrënjorët. 

- Kosat, llojet e tyre. 

- Kosat me motor të vetë- kosat vetëlëvizëse. 

- Makinat për rrotullim dhe mbledhjen e barit- sanës, llojet e tyre. 

- Presat, llojet e tyre. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi i makinave mbjellëse sipas funksionit të tyre. 

- Klasifikimi i llojeve të makinave kositëse dhe funksionimi i tyre si dhe llojet e rastelave për 

tharjen e barit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri pёr punё 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 



 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

 RM4: Nxënësi  dallon makinat për korrjen –shirjen e drithërave, makinat për përgatitjen e 

ushqimit të kafshëve ushqimit të kafshëve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë ndërtimin dhe funksionimin e autokombajnave; 

- të bёjё klasifikimin sipas procesit të punës;përshkruajë pjesët kryesore funksionale; 

- të shpjegojë për rëndësinë e përdorimit dhe parimet kryesore të punës së këtyre makinave; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e makinave për përgatitjen e ushqimit të kafshëve;      

te përshkruajë ndërtimin e makinave mjelëse dhe pajisjeve te tjera blegtorale 

- të shpjegojnë rëndësinë e përdorimit të këtyre makinave;përshkruajë pjesët funksionale të tyre; 

- të shpjegojë tipet e makinave për përgatitjen e ushqimit të kafshëve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Skema për procesin e korrje-shirjes së drithërave. 

- Fotografi për autokombajna. 

- Pjesë të autokombajnave. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Autokombajnat për korrje – shirjen e drithërave. 

- Llojet e autokombajnave. Përshkrimi teknik i autokombajnave. 

- Përdorimi dhe mirëmbajta e autokombajnat. 

- Makinat për sillazh llojet, përdorimi dhe rëndësia e tyre. 

- Makinat mjelëse te qumështit-pajisjet e ventilimit,ujit,ngrohjes. 

- Përshkrimi teknik i makinave të sillazhit. 

- Mjetet transportuese të ushqimit të kafshëve dhe  llojet e tyre. 

- Rimorkiot për sillazh dhe koncentrat. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i llojeve të autokombajnave në bazë të destinimit (korrjes se kulturave bujqësore). 

- Dallimi i llojeve të autokombajnave për silazhim. 

- Dallimi i llojeve të makinave mjelëse dhe pajisjet tjera ne fermë. 

- Kujdesi për mjetet transportuese te ushqimet e kafshëve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri pёr punё 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 



 

 

RM5: Nxënësi  dallon makinat për vjeljen dhe grumbullimin e produkteve bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e makinave vjelëse klasifikuese dhe dezinfektuese; 

- të përshkruajë ndërtimin dhe funksionimin e këtyre makinave; 

- të përshkruajë pjesët funksionale të këtyre makinave; 

- të tregojë për rëndësinë e përdorimit të makinave vjelëse dhe grumbulluese. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermat bujqësore. 

- Veglat dhe mjetet e nevojshme per vjelje dhe grumbullimin e produkteve. 

- Pjesë të mundshme të këtyre makinave. 

- Fotografi tё mjediseve gjatë grumbullimit të prodhimeve. 

- Katalogë dhe prospekte. 

- Pjesë të ndryshme të makinave për nxjerrjen dhe grumbullimin e prodhimeve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Makinat për nxjerrjen e patates, llojet e tyre. 

- Makinat për prerjen e gjetheve dhe nxjerrjen e panxhar sheqerit. 

- Kombajna për vjeljen e rrushit, llojet e tyre. 

- Makinat dhe pajimet për vjeljen e pemëve. 

- Platformat për vjeljen e pemëve. 

- Makinat për klasifikimin- sortimin e prodhimeve bujqësore, farave dhe frutrrënjoreve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i makinave për vjelljen dhe grumbullim te produkteve pemëtarë. 

- Dallimi i makinave  për vjeljen e fryteve nëntokësore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri pёr punё 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6:  Nxënësi përdor makinat shpërndarëse të plehut. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të pёrzgjedhё makinën shpёrndarёse sipas llojit të plehut (kimik ose organik); 

- të vërë në punë shpёrndarёsin e plehut sipas manualit përkatës; 

- të plehërojë një sipërfaqe të dhënë; 

- të zbatoj rregullat e sigurisë e të ruajtjes së mjedisit gjatë shpërndarjes së plehut më makina 

shpërndarëse. 



 

 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor me një diferencial. 

- Rimorkio dy rrotëshe. 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Pajisje punuese, plug, frezë, kultivator, makina mbjellëse. 

- Shesh për realizimin e sigurt të ngasjes me traktor. 

- Mjedise për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso(yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e makinave shpërndarëse të plehut. 

- Kontrolli para sezonit i funksionimit të makinës. 

- Regjistrimi i makinës shpërndarëse. 

- Regjistrimi i shënuesve. 

- Shpërndarja e plehut. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë shpërndarjes së plehut më makina 

shpërndarëse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja dhe përdorimi i saktë i pajisjeve pёr shpёndarjen e plehut. 

- Shpërndarja e duhur e plehut. 

- Zbatimi i rregullave për ruajtjen e mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punë. 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7:  Nxënësi përgatit dhe përdor makinat mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm për mirëmbajtjen e makinave mbjellëse para 

përdorimit; 

- të përzgjedhë makinën mbjellëse dhe përdorë metodën më të përshtatshme për mbjellje 

- të bëjë kontrollimin dhe zëvendësimin  e gypave dhe disqeve për përcjelljen e farës; 

- të verifikojë bashkëngjitjen e makinës mbjellëse; 

- të kryejë regjistrimin e zakonshëm; 

- të caktojë sasinë e farës dhe thellësinë e mbjelljes; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vendosjes në veprim të 



makinave mbjellëse; 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm për mirëmbajtjen e makinave kositëse dhe 

mbledhëse para përdorimit; 

- të përzgjedhë makinat kositëse dhe mbledhëse për punë dhe përdor metodat me te përshtatshme 

për kositje dhe mbledhje; 

- të verifikojë bashkëngjitjen e makinave kositëse dhe mbledhëse; 

- të kryejë regjistrimin e zakonshëm; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vendosjes në veprim të 

makinave kositëse dhe mbledhëse. 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor me një diferencial. 

- Rimorkio dy rrotëshe. 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Makina mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse. 

- Shesh për realizimin e sigurt të ngasjes me traktor. 

- Mjedise për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso(yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave dhe materialit të nevojshëm për mirëmbajtjen e makinave mbjellëse  

kositëse dhe mbledhëse para përdorimit. 

- Llojet e makinës mbjellëse,  kositëse dhe mbledhëse 

- Bashkëngjitja e  makinës mbjellëse,  kositëse dhe mbledhëse për traktor. 

- Regjistrimi stacionar–fushor për llojin e pajisjeve të përdorura, pozicionimi për punë. 

- Planifikimi i metodës për mbjellje,  kositëse dhe mbledhëse. 

- Caktimi i  sasisë, distancës dhe thellësisë për mbjelljen, kositëse dhe mbledhëse për sipërfaqe. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vënies në veprim të makinave mbjellëse,  

kositëse dhe mbledhëse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrollimi dhe përgatitja e makinës mbjellëse, kositëse dhe mbledhëse para përdorimit. 

- Përdorimi i metodave përkatëse për mbjellje,  kositëse dhe mbledhëse. 

- Zbatimi i saktë i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes, kositjes dhe 

mbledhjes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punë 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



 

RM8:  Nxënësi përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë makinën spërkatëse më të përshtatshme për mbrojtje të bimëve; 

- të verifikojë bashkëngjitjen e makinës mbrojtëse për traktor; 

- të bëjë regjistrimin stacionar dhe fushor për llojin e pajisjeve të makinës spërkatëse; 

- të zbatojë metodat më të përshtatshme për spërkatje-pluhurosje; 

- të mbushë në mënyrë korrekte makinën më preparat për mbrojtje të bimëve; 

- të caktojë sasinë dhe kohën më të përshtatshme të përdorimit të preparatit; 

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të makinës për 

mbrojtjen e bimëve; 

Kushtet e nevojshme: 

- Traktor me një diferencial. 

- Rimorkio dy rrotëshe. 

- Pajisje që vendosen në traktor, për punime të ndryshme. 

- Makina spërkatëse dhe preparatet e nevojshme kimike. 

- Shesh për realizimin e sigurt të ngasjes me traktor. 

- Mjedise për të kryer shërbimet ditore e periodike në traktor. 

- Çelësa, pompë grasatimi, vaj, graso(yndyrë) dhe lëndë të djegshme (naftë e benzinë). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e makinës spërkatëse për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Bashkëngjitja e makinës spërkatëse për traktor. 

- Regjistrimi stacionar- fushor për llojin e  pajisjeve të makinave spërkatëse. 

- Planifikimi i metodës për procedurat e spërkatjes – pluhurosjes. 

- Mbushja e makinës me preparat për mbrojtje. 

- Caktimi i momentit dhe sasisë së përdorimit. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përdorimit të makinës për mbrojtjen e 

bimëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e makinës përkatëse për spërkatje. 

- Përzgjedhja e preparateve të nevojshme për sëmundjen përkatëse. 

- Spërkatja dhe pluhurosja e duhur sipas llojit të bimëve. 

- Zbatimi i saktë i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë spërkatjes. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punë. 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

  

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 9 

“Mbrojtja e bimëve”  

Klasa 11 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 10.5 Kredi (105 orë mësimore) në Nivelin 3 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mbrojtja e bimëve”, klasa 11: 

RM1: Nxënësi përshkruan sëmundjet e bimëve 

RM2: Nxënësi përshkruan sëmundjet e drithërave 

RM3: Nxënësi përshkruan sëmundjet e perimeve dhe bimëve industriale 

RM4: Nxënësi përshkruan sëmundjet e pemëve dhe hardhisë   

RM5: Nxënësi tregon për klasën e insekteve dhe morfologjinë e tyre 

RM6: Nxënësi tregon për dëmtuesit polifagë dhe të drithërave    

RM7: Nxënësi tregon për dëmtuesit e bimëve industriale dhe foragjere 

RM8: Nxënësi tregon për dëmtuesit polifagë të pemëve dhe hardhisë     

RM9: Nxënësi tregon për metodat e luftimit të sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave të këqija  

RM10: Nxënësi përdor pesticide për luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve  

 

RM1: Nxënësi  përshkruan sëmundjet e bimëve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e mbrojtjes së bimëve; 

- të shpjegojë njohuritë themelore mbi sëmundjet e bimëve; 

- të përshkruajë shkaktarët e sëmundjeve të bimëve; 

- të përshkruan dëmtuesit e bimëve 

- të shpjegoj për shkaktarët e përhapjes së patogjenëve 

- të shpjegojë mënyrat e përhapjes së patogjenëve; 

- të përshkruajë ndikimin që luajnë faktorët abiotikë në paraqitjen e sëmundjeve; 

- të shpjegojë klasifikimin e patogjenëve. 

- të klasifikoj mjetet kimike për  mbrojtjen e bimëve 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kuptimi dhe zhvillimi i fitopatologjisë. 

- Njohuritë mbi sëmundjet e bimëve. 

- Klasifikimi i sëmundjeve të bimëve. 

- Paraqitja e sëmundjeve të bimëve. 

- Përhapja e patogjeneve. 



 

- Ndikimi i faktorëve të ambientit të jashtëm në zhvillimin e sëmundjeve. 

- Sëmundjet e shkaktuara nga faktorët biotik. 

- Kërpudhat-klasifikimi i kërpudhave. 

- Bakteret, viruset. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Identifikimi i sëmundjeve të bimëve dhe klasifikimi i tyre. 

- Identifikimi i faktorëve të ambientit të jashtëm. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:   Nxënësi  përshkruan sëmundjet e drithërave 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë sëmundjet e ndryshme të drithërave; 

- të shpjegojë simptomat e sëmundjes së drithërave; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e patogjenëve; 

- të shpjegojë mënyrat e luftimit të patogjenëve  preparatet që përdorën për këtë qëllim. 

- të shpjegojë  për preparatet që përdorën për  luftimin e sëmundjeve të drithërave. 

- të  përshkruaj sëmundjen  e  ndryshkut  të  drithërave. 

- të shpjegoj  për hirin e drithërave.  

- të  shpjegoj për shkaktarët e rënies së  bimëve. 

- të përshkruaj kalbëzimin e kallirit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Farëra të ndryshme të drithërave 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ndryshku i drithërave, urthi dhe bloza e drithërave. 

- Ndryshku i zi.  

- Ndryshku i murrmë. 

- Ndryshku i misrit. 

- Hiri i drithërave. 

- Shkaktarët e rënies së bimëve. 



 

- Kalbëzimi i kallirit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Identifikimi i shkaktarëve dhe sëmundjeve të drithërave. 

- Përshkrimi i masave preventive. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3. Nxënësi  përshkruan sëmundjet e perimeve dhe bimëve industriale 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë sëmundjet e ndryshme të perimeve; 

- të shpjegojë dëmet e vrugut të domates; 

- të përshkruajë faktorët që ndikojnë në paraqitjen e sëmundjeve; 

- të bëjë klasifikimin e patogjenëve të perimeve; 

- të shpjegojë masat mbrojtëse nga këta patogjen; 

- të shpjegojë sëmundjet e bimëve industriale;  

- të bëjë klasifikimin e këtyre patogjenëve; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e patogjenëve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vrugu i domates. Vrugu i lakrës. 

- Njollosja e zezë. 

- Vrugu i specit. 

- Sëmundjet e patates:vrugu, kanceri dhe hiri i patates. 

- Sëmundjet virusale të patates. 

- Vrugu i duhanit. 

- Kalbëzimi i qafës së kërcellit. 

- Pikalorja e panxharit. Vrugu i panxharit. 

- Hiri i panxharit. 

- Sëmundjet e lulediellit.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Identifikimi i shkaktarëve dhe sëmundjeve të perimeve dhe bimëve industriale. 

- Përshkrimi i masave preventive dhe rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4:  Nxënësi  përshkruan sëmundjet e pemëve dhe hardhisë   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë sëmundjet e ndryshme të pemëve; 

- të shpjegojë mënyrat e përhapjes të këtyre sëmundjeve; 

- të bëjë klasifikimin e tyre;  

- të shpjegojë dëmet që sjellin këto sëmundje; 

- të shpjegojë mënyrat e luftimit të patogjenëve dhe preparatet që përdorën për luftimin e tyre; 

- të shpjegojë sëmundjet e ndryshme të hardhisë; 

- të përshkruajë vrugun e hardhisë; 

- të shpjegojë shkaktarët e përhapjes së sëmundjeve të hardhisë; 

- të shpjegojë shkaktarët e kalbëzimit të hirët të rrushit; 

- të shpjegojë mënyrat e luftimit të patogjenëve të hardhisë së rrushit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të  katalogëve me insektarium 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kroma e mollës. 

- Kroma e dardhës. 

- Hiri i mollës. 

- Kalbëzimi i frutave. 

- Kanceri i pemëve dhe hardhisë. 

- Lia e kumbullës. 

- Gjethe përdredhësja e pjeshkës. 

- Hiri i pjeshkës. 

- Vrugu i hardhisë. 

- Hiri i hardhisë. 

- Kalbëzimi i hirët. 

- Kanceri i hardhisë. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Identifikimi i shkaktarëve dhe sëmundjeve të pemëve dhe hardhisë. 

- Përshkrimi i masave preventive dhe rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi tregon për klasën e insekteve dhe morfologjinë e tyre    

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë karakteristikat kryesore të insekteve;  

- të përshkruajë ndikimin e faktorëve në përhapjen e insekteve; 

- të tregojë ciklin e zhvillimit të insekteve; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e insekteve; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë insektet; 

- të përshkruajë faktorët abiotikë dhe biotikë në përhapjen e insekteve. 

- të shpjegojë për morfologjinë e insekteve; 

- të përshkruan klasifikimin e insekteve; 

- të shpjegoj për nematodet,brejtësit dhe kërmijtë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të katalogjeve të insekteve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Insektet, morfologjia e tyre. 

- Biologjia e insekteve. 

- Shumëzimi i insekteve. 

- Klasifikimi i insekteve. 

- Ekologjia e insekteve. 

- Faktorët abiotik(temperatura,lagështia,drita,era,dhe toka). 

- Faktorët biotik. 

- Merimangat. 

- Nematodet. 

- Brejtësit. 

- Kërmijtë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i shkaktarëve në përhapjen e dëmtuesve. 

- Identifikimi i faktorëve abiotik. 

- Përshkrimi i klasifikimit morfologjik dhe anatomik të insekteve, merimangat, nematodet, brejtësit 

etj. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi tregon për dëmtuesit polifagë dhe të drithërave      

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë insektet polifag dhe monofag; 

- të përshkruajë klasët e karkalecave; 

- të shpjegojë për përhapjen e këtyre dëmtuesve; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e dëmtuesve polifagë; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë këta dëmtues; 

- të tregojë mënyrat e luftimit të këtyre dëmtuesve. 

- të përshkruajë dëmtuesit e drithërave;  

- të shpjegojë përhapjen e tyre; 

- të bëjë klasifikimin e tyre; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë këta dëmtues; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e dëmtuesve të drithërave; 

- të përshkruajë masat e luftimit të këtyre dëmtuesve; 

- të përshkruajë dëmtuesit e prodhimeve gjatë ruajtjes në depo; 

- të tregojë karakteristikat kryesore të dëmtuesve të prodhimeve në depo; 

- të përshkruajë ndërtimin anatomik të tyre; 

- të shpjegojë përhapjen e dëmtuesve në depo.  

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Karakteristikat e përgjithshme të insekteve. 

- Karkaleci maroken.Karkaleci italian.Dozëza e dheut. 

- Krimbi i murrëm.Krimbi tel.Zhuzhaku i majit. 



 

- Nematodat e rrënjeve. 

- Zabruesi i drithrave.Ujshujza e drithërave. 

- Çimka e drithërave Krimbi i drithërave. 

- Turigjati i drithërave. 

- Tenja e përhimt e miellit dhe drithërave 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i shkaktarëve në përhapjen e dëmtuesve. 

- Përshkrimi i shkaktarëve të sëmundjeve te bimëve. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM7: Nxënësi tregon për dëmtuesit e bimëve industriale dhe foraxhere       

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të dallojë dëmtuesit e bimëve industriale;  

- të shpjegojë përhapjen e këtyre dëmtuesve; 

- të shpjegojë mënyrat e përhapjes së këtyre dëmtuesve; 

- të bëjë klasifikimin e tyre; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë këta dëmtues; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e këtyre dëmtuesve; 

- të shpjegojë dëmtuesit e bimëve foragjere; 

- të dallojë dëmtuesit e këtyre bimëve; 

- të shpjegojë përhapjen e këtyre dëmtuesve; 

- të shpjegojë biologjinë dhe ekologjinë e dëmtuesve të bimëve foragjere; 

- të tregojë mënyrat e luftimit të dëmtuesve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Turigjati i panxharit. 

- Tenja e panxharit. Morri i zi i panxharit. 

- Tenja e lule diellit. Tripsi i duhanit. 

- Mollëkuqja e jonxhes. Pikaloshja e jonxhës. 



 

- Turigjati i terfilit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i shkaktarëve në përhapjen e dëmtuesve. 

- Përshkrimi i dëmtuesve të bimëve industriale dhe foraxhere. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM8: Nxënësi tregon për dëmtuesit polifagë të pemëve dhe hardhisë   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë karakteristikat kryesore të dëmtuesve të perimeve; 

- të përshkruajë ndërtimin anatomik të tyre; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë këta dëmtues; 

- të shpjegojë përhapjen e këtyre dëmtuesve; 

- të tregojë për masat e luftimit të dëmtuesve të perimeve. 

- të tregojë karakteristikat kryesore të dëmtuesve të pemëve dhe hardhisë; 

- të përshkruajë ndërtimin anatomik të tyre; 

- të përshkruajë dëmet që shkaktojnë këta dëmtues; 

- të shpjegojë mënyrat e përhapjes së këtyre dëmtuesve; 

- të bëjë klasifikimin e dëmtuesve të pemëve dhe hardhisë; 

- të tregojë për masat e luftimit të dëmtuesve të pemëve frutore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+Projektor 

- Lloje të ndryshme të preparateve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Bubrreci i patates. Tenja e patates. 

- Turigjati i zi i lakrës. Pleshtat e kruciferave. 

- Flutura e bardh e lakrës. 

- Bubrreci i bizeles dhe fasules. 

- Morri i lakrës. 

- Breshkëza e kalifornisë dhe kumbullës. 

- Dispari. 

- Unazorja. 



 

- Flutura e bardhë e pemëve. 

- Merimanga e kuqe e pemëve. 

- Krimbi i mollës. 

- Morri i përgjakshëm. Morri i mollës. 

- Tenja e përhimt e hardhisë. 

- Turigjati gjethepërdredhëse. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i shkaktarëve në përhapjen e sëmundjeve. 

- Përshkruan dëmtuesit polifagë të drithërave. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje - përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM9:  Nxënësi tregon për metodat e luftimit të sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave të këqija   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë metodat e ndryshme të luftimit të sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave të këqija; 

- të dallojë preparatet kimike për luftimin e patogjenëve, dëmtuesve dhe barojave të këqija; 

- të prognozojë kohën e aplikimit të preparateve kimike për mbrojtje të bimëve; 

- të shpjegojë masat agroteknike , mekanike ,biologjike dhe kimike të luftimit të sëmundjeve, 

dëmtuesve dhe barojave të këqija;  

- të bëjë klasifikimin e preparateve kimike për mbrojtjen e bimëve; 

- të dallojë dëmtuesit e bimëve industriale; 

- të shpjegoj për fungicidet dhe klasifikimin e tyre; 

- të shpjegoj për  fungicidet organike; 

- të  përshkruaj insekticidet,akaricidet; 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa. 

- Laboratori. 

- Materiale të shkruara. 

- Kompjuter+Projektor. 

- Lloje të ndryshme të preparateve. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Karantina. 

- Masat agroteknike. 

- Masat mekanike, fizike, biologjike dhe kimike. 

- Klasifikimi i preparateve kimike. 



 

- Përqendrimi dhe doza. 

- Fungicidet dhe klasifikimi i tyre. 

- Fungicidet organike. 

- Përdorimi i preparateve kimike. 

- Insekticidet,akaricidet, nematocidet dhe rodenticidet. 

- Herbicidet dhe klasifikimi i tyre. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i shkaktarëve në përhapjen e sëmundjeve. 

- Identifikimi dhe klasifikimi i preparateve përkatëse (pesticideve). 

- Përshkrimi i masave preventive agroteknike. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM10: Nxënësi përdor pesticide për luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve të bimëve  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë vegla pёrkatёse të punës për mbrojtjen e bimëve; 

- të dallojë sëmundjet e bimëve; 

- të dallojë dëmtuesit e bimëve; 

- të dallojë llojet e barojave të këqija; 

- të klasifikon pesticidet sipas mënyrës së përdorimit; 

- të zbatojë të gjitha procedurat e sigurisë së ambientit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Vegla të ndryshme pune. 

- Materiale që përdoren për mbrojtjen e bimëve. 

- Inpute bujqësore. 

- Katalog për vegla pune. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Llojet e veglave të punës për mbrojtjen e bimëve. 

- Dallimi i sëmundjeve 

- Dallimi i dëmtuesve 

- Dallimi i barojave të këqija 

- Klasifikimi i pesticideve 

- Përdorimi i pesticideve 



 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e saktë e veglave dhe materialit për mbrojtjen e bimëve. 

- Dallimi i llojeve të sëmundjeve dhe llojeve të barojave të këqija. 

- Identifikimi i dëmtuesve të bimëve. 

- Klasifikimi dhe përdorimi i pesticideve.  

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Njohuri për punën 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 
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Parathënie 

I. Kurrikula bërthamë për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”, klasa 12 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”,  klasa 12. 

a. Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

b. Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

c. Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit. 

d. Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 

e. Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

f. Kompetencat profesionale të nxënësve. 

2. Plani mësimor i profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”,  klasa 12. 

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

4. Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 12 

 

  



I. Parathënie 

  



II. Kurrikula bërthamë për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve ”, klasa 12 

1. Njoftime të përgjithshme për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”, klasa 12 

a) Struktura e shkollimit dhe certifikimi. 

Arsimimi në profilin mësimor “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” trajtohet në kuadrin e 

shkollimit të mesëm të lartë dhe ofrohet në Shkollat e Mesme të Larta Profesionale të Bujqësisë, në dy 

nivele:  

- niveli i parë i arsimimit profesional, me kohëzgjatje 2 vite mësimore (kl.10-të dhe 11-të) i përgatit 

nxënësit për nivelin fillestar (hyrës) të punësimit në profesionin e “Prodhuesit e kulturave të përziera 

dhe të kafshëve”. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën e nivelit të parë të arsimit 

profesional. 

- niveli i dytë, i arsimit profesional, me kohëzgjatje një vit mësimor (klasa 12-të) pas përfundimit të 

nivelit të parë, i përgatit nxënësit për të fituar një kualifikim profesional në profilin “Prodhuesit e 

kulturave të përziera dhe të kafshëve”, që u mundëson atyre integrimin në tregun e punës si dhe 

vazhdimin e studimeve në nivele më të larta. Në përfundim të këtij niveli nxënësit fitojnë certifikatën 

e nivelit të dytë të arsimit profesional. 

Ky dokument përmban kurrikulën bërthamë të profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të 

kafshëve”, për nivelin e I të Arsimit Profesional, dhe është i strukturuar në: 

A. Lëndë të kulturës së përgjithshme (programet e tyre jepen në një dokument të veçantë të Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - MASHT) të cilat synojnë formimin e përgjithshëm të nxënësve.  

B. Module profesionale, përshkruesit e të cilëve jepen në këtë dokument. Këto module synojnë 

përgatitjen e nxënësve me kompetencat profesionale të nevojshme për t’u integruar me sukses në 

tregun e punës. 

b) Kërkesat e pranimit të nxënësve. 

Shkollimin në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, mund ta ndjekin të 

gjithë të rinjtë dhe të rejat të cilët kanë përfunduar me sukses shkollimin në profilin “Prodhuesit e 

kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I (kl. 10-11) dhe zotërojnë aftësi shëndetësore (fizike e 

mendore) të mjaftueshme për të kryer këtë nivel shkollimi. 

Në raste të veçanta, kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se sa kapacitetet reale të 

shkollave profesionale, MASHT përgatit udhëzime të veçanta me kritere pranimi të posaçme për këto 

shkolla.   

c) Mundësitë e shkollimit të mëtejshëm dhe të punësimit 

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, 

niveli II (kl.12), i lejon nxënësve vazhdimin e shkollimit në arsimin e lartë universitar, në profilin/lëminë 

përkatëse ose në drejtime të tjera. 



Shkollimi në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve, niveli II, i referohet 

veprimtarive profesionale që kryhen në profile të ndryshme profesionale që i përkasin sektorit të 

Bujqësisë.  

Nisur nga kjo, nxënësi që përfundon me sukses shkollimin në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera 

dhe të kafshëve”, niveli II, mund të punësohet në kompani dhe institucione publike të ndryshme për të 

kryer veprimtari bujqësore.  

d) Qëllimet e përgjithshme të shkollimit. 

Qëllimi kryesor i shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli II, 

është zhvillimi i personalitetit të nxënësve për t’u përfshirë në një shoqëri demokratike si qytetarë aktiv 

dhe kompetent, si dhe për t’u angazhuar me sukses në tregun e punës gjithnjë në ndryshim. Sfida të 

rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi janë dhe zhvillimi i ndjenjës së vet-besimit te nxënësit, kultivimi i 

vullnetit të lirë në marrjen e vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u 

zhvilluar individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale. 

Për të realizuar këto qëllime, është e nevojshme që Shkollat Profesionale të mesme të larta t’u krijojë 

nxënësve: 

- Mundësi të përshtatshme për të nxënë pavarësisht nga gjinia, raca, etniteti dhe aftësitë fizike e 

mendore; 

- Mundësi për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, shprehitë dhe 

qëndrimet/vlerat, të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin drejt arsimit e aftësimit 

profesional të mëtejshëm; 

- Kushte për të njohur dhe zbatuar parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, rregullat e mbrojtjes në punë 

dhe të ruajtjes së mjedisit, në përputhje me standardet ndërkombëtare; 

- Kushte për t’u njohur me teknologjitë dhe proceset e punës aktuale e të perspektivës, në sektorin e 

ekonomisë;  

- Lehtësi për të kuptuarit e mjedisit shoqëror dhe ekonomik, lokal, kombëtar dhe rajonal, si dhe për të 

qenë të vetëdijshëm për rolin që mund të luajnë në këtë mjedis. 

- Mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe vlerat morale; 

- Kushte për t’u zhvilluar psiqikisht, emocionalisht dhe fizikisht, për të përballuar sfidat dhe 

vështirësitë që do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale. 

- Kushte për tu vlerësuar drejt dhe me realizëm në lidhje me potencialin dhe arritjet e tyre; 

- Mbështetje për të marrë përgjegjësi në procesin e zhvillimit të tyre të vazhdueshëm personal dhe 

profesional.  

- Mbështetje për të zhvilluar format e bashkëpunimit dhe të besimit të ndërsjellë nëpërmjet përvojës së 

punës praktike. 

- Mundësi për t’u njohur me zhvillimet perspektive të profesionit të tyre, të para këto në kontekstet e 

integrimit rajonal dhe Evropian. 

e) Kompetencat e përgjithshme të nxënësve.  

Ndjekja e shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli II, do të 

zhvillojë te nxënësit një tërësi kompetencash të përgjithshme të cilat do t’i shërbejnë atij në përvetësimin 

me efektivitet të programit mësimor, si bazë për zhvillimin në nivelin e kërkuar të kompetencave 

profesionale, vijimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe integrimin e suksesshëm në shoqëri dhe në tregun 

e punës gjithnjë në ndryshim. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 



- Të komunikojë në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë, për të shprehur mendimet e ndjenjat e tij 

dhe për argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 

- Të komunikojë dhe të përdorë burime të ndryshme informacioni në gjuhë të huaj.  

- Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme (përfshirë dhe ato të kompjuterizuara) të mbledhjes dhe 

shfrytëzimit të informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

- Të menaxhojë dhe përdorë me efektivitet burimet në dispozicion në funksion të përmbushjes së 

objektivave. 

- Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në marrjen e vendimeve për zgjidhjen e 

situatave të ndryshme problemore në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

- Të manifestojë vetëbesim dhe qasje të një kritike konstruktive ndaj zhvillimeve profesionale, 

personale dhe shoqërore. 

- Të nxisë potencialin e tij të brendshëm për kërkim të vazhdueshëm në drejtim të zgjidhjeve të reja, më 

efektive. 

- Të zbatojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e integrimeve lokale, 

rajonale dhe globale. 

- Të tregojë guxim dhe iniciativë në marrjen e përgjegjësisë për të ardhmen e tij. 

- Të tregojë vet-kontroll dhe pavarësi në vendim-marrje në ushtrimin e veprimtarive të tij. 

- Të organizojë drejt procesin e të nxënit e tij dhe të shfaqë gatishmërinë e vullnetin për një të nxënë që 

zgjat gjithë jetën. 

- Të zbatojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e objektivave të 

përbashkëta. 

- Të vet-orientohet drejt për karrierën e punësimit dhe shkollimit të mëtejshëm.   

- Të vlerësojë dhe vetë-vlerësojë nisur nga kritere të drejta, si bazë për të përmirësuar dhe çuar më tej të 

arriturat.   

f) Kompetencat profesionale të nxënësve.   

Ndjekja e shkollimit në profilin “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, niveli I, do të 

zhvillojë te nxënësit edhe një tërësi kompetencash profesionale të cilat do t’i shërbejnë atij për vijimin e 

shkollimit dhe të aftësimit profesional të mëtejshëm, si dhe për punësimin e suksesshëm në sektorin e 

bujqësisë. Kështu, nxënësi do të jetë i aftë: 

- Të realizoj kultivimin e perimeve në sera. 
- Të realizoj kultivimin e kulturave hortikulturale. 
- Të përkujdeset ndaj kafshëve shtëpiake si dhe gjatë mbarështimit të tyre. 
- Të zbatojë procedurat gjatë organizimit të prodhimtarisë bujqësore. 
- Të kryejë veprime në grumbullimin, përpunimin dhe ruajtjen e prodhimeve bujqësore-blegtorale 

- Të kryejë veprime në marketingun dhe shitjen e prodhimeve bujqësore- blegtorale 

- Të zbatojë rregullat e higjienës, të sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

 

 

  



2. Plani mësimor i profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve”, klasat 12 

Shënim: Viti shkollor ka 32 javë në vit dhe një javë mësimore ka 32 orë.   

3. Udhëzime për zbatimin e kurrikulës bërthamë. 

 Në Shkollat e Mesme Profesionale, përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve 

profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike - praktike. Në Planin mësimor të Kurrikulës 

bërthamë tregohet lista e moduleve profesionale të cilët janë të detyrueshëm të zbatohen dhe nuk 

mund të ndryshohen nga Shkollat e Mesme Profesionale. 

 Kurrikula bërthamë përmban “përshkruesit e moduleve profesionale”, të cilët duhet të zhvillohen 

dhe të detajohen më tej nga vetë mësuesit e Shkollat e Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të detyrueshme dhe nuk mund 

Nr 
LENDET DHE MODULET 

MESIMORE 

Niveli II 

Orë javore (Kredi) 

KLASA 12 

   

A Lëndë të kulturës së përgjithshme 9 orë/javë  

(49 Kr) 

1 Gjuhë shqipe dhe letërsi 3 (96) 

2 Gjuhë angleze 2 (64) 

3 Gjuhë e huaj e dytë - 

4 Matematikë 2 (64) 

5 Fizikë - 

6 Kimi  - 

7 Biologji - 

8 Edukatë qytetare - 

9 Histori - 

10 Gjeografi  - 

11 Edukatë fizike dhe shëndeti 2 (64) 

B Module profesionale 23 orë/javë 

 (63 Kr) 

1 TIK 1 (32) 

2 Ndërmarrësi 1 (32) 

3 Kultivimi i perimeve në sera 4 (128) 

4 Kultivimi i kulturave hortikulturale 4 (128) 

5 Mbarështimi dhe përkujdesi i kafshëve shtëpiake 2 (64) 

6 Organizimi i prodhimtarisë bujqësore 3 (96) 

7 
Grumbullimi, përpunimi dhe ruajtja e prodhimeve bujqësore-

blegtorale 
4 (128) 

8 Marketingu dhe shitja e prodhimeve bujqësore- blegtorale 3 (96) 

9 Lëndë zgjedhore profesionale (3) 1 (32) 

Shuma e orëve javore  32 orë/javë  

(102.4 Kr)  



të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave të tjera të moduleve profesionale janë 

rekomanduese dhe mund të përshtaten nga vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të 

fundit në profesionet përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 Edhe nëse modulet profesionale do të trajtohen nga mësimdhënës të veçantë, gjatë përgatitjes së 

programeve mësimore të hollësishme dhe gjatë zbatimit të tyre duhet të ketë një bashkëpunim të 

ngushtë të të gjithë ekipit të mësimdhënësve që trajtojnë modulet profesionale të kualifikimit 

profesional përkatës. 

 Për modulet profesionale, si njësi matëse e ngarkesës mësimore do të përdoret koncepti i Kredisë, ku 

një Kredi është i barazvlefshëm me 10 orë mësimore, dhe ku një orë mësimore ka një kohëzgjatje prej 

45 minutash. 

 Përmbushja me sukses e moduleve profesionale kërkon integrimin e teorisë me praktikën e profesionit 

dhe për këtë, parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të zbatohet gjerësisht në procesin mësimor. 

 Njohja e vazhdueshme e nxënësve me Rezultatet e të Mësuarit që përmbajnë përshkruesit e 

moduleve si dhe me Kriteret e Vlerësimit përkatëse, ndihmon në nxitjen e motivimit të nxënësve dhe 

lehtëson përvetësimin e kompetencave profesionale. 

 Mësimdhënësit e moduleve profesionale duhet të përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda 

mësimore të tilla që të fuqizojnë maksimalisht të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin te 

ata të kompetencave sociale e profesionale, të plota dhe të qëndrueshme. 

 Rekomandohet që mësimdhënësit e moduleve profesionale të përdorin metoda mësimore që 

zhvillojnë jo vetëm njohuritë teorike dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe sjelljet dhe 

qëndrimet e tyre ndaj jetës, punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Metoda e punës në grup duhet të jetë 

në themel të organizimit të mësimit teorik dhe praktik për të zhvilluar te nxënësit kompetencat 

profesionale, të nevojshme për të përballuar me sukses vështirësitë që kanë të bëjnë me veprimtarinë e 

ardhshme profesionale, me vazhdimin e shkollimit të mëtejshëm, si dhe me veprimtarinë shoqërore 

si qytetar i një shoqërie demokratike. 

 Një parim tjetër që duhet të zbatohet nga mësimdhënësit e moduleve profesionale është që të nxënit 

nuk ndodh vetëm në mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave, puna hulumtuese dhe 

studimet e rastit të nxënësve kanë një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të 

ardhshëm. 

 Rekomandohet që në trajtimin e Rezultateve Mësimore teorike të moduleve të përdoren metoda të 

tilla si ligjërata, dhënia e shembujve, zgjidhja e problemit teorik, dhënia e detyrave etj. Ndërsa në trajtimin e 

Rezultateve Mësimore praktike të përdoren kryesisht demonstrimi nga mësimdhënësi, praktika e 

mbikqyrur dhe praktika e pavarur e nxënësve.  

 Mësimdhënësit që trajtojnë modulet profesionale duhet të respektojnë individualitetin e nxënësve 

duke nxitur përparimin e shpejtë të nxënësve të përparuar dhe duke mbështetur nxënësit e 

prapambetur me veprimtari mësimore te veçanta.  

 Në kushtet e mungesës së mjediseve reale të punës për praktikimin e nxënësve, rekomandohet që në 

Shkollat e Mesme Profesionale të krijohen mjedise të simuluara të punës. 

 Shkollat e Mesme Profesionale duhet të krijojë lidhje të ngushta me bizneset lokale që kryejnë veprimtari 

në kualifikimet profesionale përkatëse, për të mundësuar praktikimin e nxënësve dhe marrjen e 

informatave për zhvillimet në profesionet përkatëse.  

 Përsa i përket vlerësimit të nxënësve, rekomandohet të përdoren metoda dhe instrumente vlerësimi 

që nxisin krijimin e kompetencave të nxënësve, shmangin subjektivizmin në vlerësim dhe tregojnë 

arritjet reale të tyre. Me rëndësi është vlerësimi i vazhdueshëm dhe ai përfundimtar, ku format, metodat 

dhe instrumentet e vlerësimit përzgjidhen apo hartohen nga vetë mësimdhënësit. Duhet të synohet 

vlerësimi i arritjeve i bazuar në kriteret (ku arritjet e nxënësit krahasohen me standardet e 

paracaktuara) dhe të shmanget sa më shumë të jetë e mundur vlerësimi i bazuar në renditjen (ku 

nxënësit krahasohen me njëri-tjetrin). Metodat dhe instrumentet e vlerësimit që rekomandohen janë: 



pyetjet – përgjigjet me gojë, pyetjet - përgjigjet me shkrim, detyrat me shkrim, vëzhgimi i 

veprimtarisë së nxënësve, listat e kontrollit të veprimtarive praktike dhe të produkteve të punës, 

projekte për vlerësimin etj.  

 Lista e kontrollit duhet të jetë instrumenti bazë për vlerësimin e shprehive praktike të nxënësve, të 

testuara në situata pune reale apo të simuluara.  

 Mësimdhënësit duhet të përgatisin Instrumentet e vlerësimit të nxënësve për çdo Rezultat Mësimor të 

paraqitur në përshkruesit e moduleve profesionale, duke u bazuar në Kriteret e vlerësimit përkatëse. 

 Në rastin e nxënësve me aftësi të kufizuara, mësuesit duhet të përshtatin programet e hollësishme të 

moduleve profesionale në përputhje me mundësitë fizike të këtyre nxënësve, si dhe të krijojnë kushte 

të përshtatshme për zbatim. 

 Në përgjithësi, si për procesin mësimor, ashtu edhe për vlerësimin e nxënësve, duhet të synohen 

forma dhe metoda që e vendosin nxënësin në qendër të veprimtarive mësimore dhe e shndërrojnë rolin 

e mësimdhënësit nga një lektor i thjeshtë, në një organizator, mbikëqyrës, nxitës dhe vlerësues i 

veprimtarisë së nxënësve. 

 

 

 

  



4. Përshkruesit e moduleve profesionale 

a) Përshkruesit e moduleve profesionale të klasës së 12-të. 

PERSHKRUESI I MODULIT 10  

“Kultivimi i perimeve në sera”  

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 12.8 Kredi (128 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Kultivimi i perimeve në sera”, klasa 12: 

RM1: Nxënësi spjegon bilancin energjetik, dhe ndikimin e faktorëve ekologjikë në rritjen dhe 

zhvillimin e perimeve në sera 

RM2: Nxënësi është në gjendje të shpjegojë nevojat e perimeve për ujë e ushqim dhe mënyrat e 

ujitjes dhe ushqimit të perimeve në sera 

RM3: Nxënësi spjegon mënyrat e kultivimit të perimeve në sera për çdo kulturë në veçanti. 

RM4: Kryen përgatitjen e tokës për mbjelljen e perimeve në serra 

RM5: Përgatitë dhe mbjellë fidanët në vendin e përhershëm 

RM6: Kryen shërbimet agroteknike  gjatë  vegjetacioni të bimëve perimore në serra 

RM7: Vjelë, seleksionon dhe përgatitë për treg prodhimet e perimeve 

RM 1: Nxënësi spjegon bilancin energjetik,  dhe ndikimin e faktorëve ekologjikë në rritjen dhe 

zhvillimin e perimeve në sera 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë format më të rëndësishme të shkëmbimit të energjisë në sera; 

- të tregojë për mënyrat e shpërndarjes së energjisë në sera dhe lëndët më të përhapura për sigurimin e 

energjisë; 

- të shpjegojë mundësinë e akumulimit të energjisë se diellit gjatë ditës në sera dhe shfrytëzimin e saj 

dhe që njihet si ngrohje pasive diellore; 

- të shpjegojë qëllimin e ajrosjes së serave; 

- të shpjegojë hijezimin si një nga mënyrat për reduktimin e rrezatimit diellor në serë. shpjegojë 

ndikimin e temperaturës në kryerjen e procesit të fotosintezës dhe frymëmarrjes gjatë rritjes dhe 

zhvillimit të perimeve; 

- të shpjegojë ndikimin e ujit në  kryerjen e proceseve jetësore të perimeve në sera; 

- të shpjegojë rolin e dritës në rritjen dhe zhvillimin e perimeve dhe rolin kyç që luan në procesin e 

fotosintezës; 

- të tregojë për raportet ndërmjet fotosintezës, temperaturës dhe dyoksidit të karbonit me intensitetin e 

ndriçimit në serë; 

- të shpjegojë se si shtimi i përqendrimit të dioksitit të karbonit deri në kufi të caktuar ndikon në rritjen 

e efektivitetit të fotosintezës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Komplet sera të pajisura me stabilimente të nevojshme. 

- Manuale dhe katalogë të përdorimit të makinerive për kultivimin e bimëve perimore. 



 

- Materiale mësimore në CD, sllajde etj. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (kompjuter, Internet, projektor, LCD, grafoskop etj.). 

- Katalog për vegla pune, fotografi, diapozitiva filmash etj. 

- Teksti “Kultivimi i perimeve në mjedise të mbrojtura”, doracak, praktikume, fletore pune. 

- Fletë – raport i mësimdhënësit për punë. 

- Revista profesionale dhe shkencore, fjalor. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Format e shkëmbimit të energjisë në sera. 

- Burimet e energjisë dhe mënyrat e shpërndarjes në serë. 

- Ngrohja pasive diellore. 

- Ajrosja e serave. 

- Hijëzimi.  

- Ndikimi i temperaturës në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në serë. 

- Ndikimi i ujit në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në serë. 

- Roli i dritës në rritjen dhe zhvillimin e perimeve në serë. 

- Marrëdhëniet e fotosintezës, temperaturës dhe dioksitit të karbonit me intensitetin e ndriçimit në 

serë. 

- Roli i dioksitit të karbonit në serë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i faktorëve ekologjik që ndikojnë në rritjen dhe kultivimin e perimeve në sera. 

- Dallimi i formave te shkëmbimit të energjisë dhe mënyrat e shpërndarjes  në sera. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve ndërsa në 

vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM2: Nxënësi është në gjendje të shpjegojë nevojat e perimeve për ujë e ushqim dhe mënyrat e 

ujitjes dhe ushqimit të perimeve në sera. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë faktorët të cilët ndikojnë në rritjen e nevojave të perimeve në sera për ujë; 

- të bëjë dallimin e konsumit të ujit ndërmjet perimeve që kultivohen në substrate artificiale dhe në 

tokë; 

- të shpjegojë si përdoren koeficientet e ndryshëm plotësues që ndihmojnë në përllogaritjen 



konkrete të kërkesës së një perimeje për ujë; 

- të tregojë së cili është faktori kryesor që ndikon në rritjen e konsumit të ujit nga perimet që rriten 

në sera; 

- të tregojë për përparësitë e mënyrës së ujitjes me pika në mjedise të mbrojtura; 

- të argumentojë së normat dhe dozat e ujitjes varen nga nevojat ditore të perimeve për ujë; 

- të përshkruajë për simptomat që shfaqin perimet në sera për shkak të mungesës apo tepricës së 

elementeve ushqyese; 

- të tregojë elementet ushqyese të cilat kanë një bashkëveprim në mes veti; 

- të shpjegojë se pjelloria e tokës ku ndërtohen serat është mjaft e rëndësishme për prodhimin dhe 

cilësinë e perimeve; 

- të shpjegojë nevojat e perimeve për secilin nga elementet ushqyes; 

- të tregojë metodat më të përshtatshme për ushqimin e perimeve në sera;dhe fazat e zhvillimit te 

perimeve 

- të përshkruajë sistemet e injektimeve të solucioneve ushqimore në sera  ,dhe  ndikimin e 

reaksionit kimik të tokës në ushqimin e perimeve në sera; 

- të tregojë si ndikon cilësia e ujit në cilësinë e solucioneve ushqyese; 

- të tregojë për domosdoshmërinë e përdorimit të mikroelementeve për rritjen dhe zhvillimin 

normal të perimeve në sera. 

Kushtet e nevojshme: 

- Komplet sera të pajisura me stabilimente te nevojshme 

- Manuale dhe katalogë të përdorimit të makinerive për kultivimin e bimëve perimore. 

- Materiale mësimore në CD, sllajde etj. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (kompjuter, Internet, projektor, LCD, grafoskop etj.). 

- Katalog për vegla pune, fotografi, diapozitiva filmash etj. 

- Teksti “Kultivimi i perimeve në mjedise të mbrojtura”, doracak, praktikume, fletore pune. 

- Fletë – raport i mësimdhënësit për punë. 

- Revista profesionale dhe shkencore 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përllogaritja e nevojave të perimeve për ujë. 

- Konsumimi potencial i ujit për perimet e kultivuara në substrate artificiale dhe në tokë. 

- Koeficientet e adaptimit të kërkesave të perimeve për ujë. 

- Konsumimi i ujit në sera me ngrohje. 

- Ujitja me pika në mjedise të mbrojtura. 

- Normat dhe dozat e ujitjeve 

- Simptomat e mungesës ose tepricës së elementeve ushqyese 

- Bashkëveprimi midis elementeve ushqyese. 

- Toka dhe pjelloria e sajë. 

- Përllogaritja e nevojave të perimeve për ushqim. Metodat e ushqimit të perimeve në sera. 

- Fazat e zhvillimit të perimeve dhe ushqimi. 

- Mënyrat e injektimit të solucionit ushqimor. Reaksioni kimik i tokës dhe ndikimi i tij në ushqim. 

- Cilësitë e ujit për ujitje dhe përgatitja e solucioneve ushqimore. 

- Përdorimi i mikroelementeve në ushqimin e perimeve 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi:  

- Identifikimi  mungesën e elementeve kimike përmes simptomave të paraqitura në bimë. 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM 3: Nxënësi spjegon mënyrat e kultivimit të perimeve në sera për çdo kulturë në veçanti 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë procesin e prodhimit të fidanëve në kubik dhe prodhimin industrial në mjedise të 

mbrojtura; 

- të shpjegojë karakteristikat botanike dhe veçoritë biologjike të perimeve solanore që kultivohen 

në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të domates në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të specit në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të patëllxhanit në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të trangullit në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të pjeprit në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të shalqirit në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të perimeve gjethore në sera; 

- të përshkruajë veçoritë e kultivimit të qepës në sera. 

Kushtet e nevojshme: 

- Komplet sera të pajisura me stabilimente të nevojshme. 

- Farat e perimeve solonare. 

- Fidanë të llojeve te ndryshme te perimeve solonare. 

- Kubik,substrat. 

- Kaseta,vazo. 

- Sistemi i ujitjes pik- pikë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Prodhimi i fidanëve në mjedise të mbrojtura. 

- Prodhimi i fidanëve në kubik. 

- Prodhimi industrial i fidanëve. 

- Karakteristikat botanike dhe veçoritë biologjike të perimeve solanore. 

- Kultivimi i domates në sera. 

- Kultivimi i specit në sera. 

- Kultivimi i patëllxhanit në sera. 

- Kultivimi trangullit në sera. 

- Kultivimi i pjeprit në sera. 



 

- Kultivimi i shalqirit në sera. 

- Kultivimi i perimeve gjethore. 

- Kultivimi i qepës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përvetësimi i veçorive të prodhimit të fidanëve në ambiente të mbrojtura dhe dallimi i mënyrave 

të prodhimit të fidanëve në kubik dhe industrial. 

- Klasifikimi i ndarjes botanike të familjes solonare dhe tregon për vetitë biologjike (ndaj 

temperaturës, dritës, tokës) të perimeve që kultivohen në sera. 

- Përshkrimi i  metodave të kultivimit dhe përdorimit të kultivarëve të ndryshëm që mbillen në 

sera. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM 4: Kryen përgatitjen e tokës për mbjelljen e perimeve në serra 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të pёrzgjedhё dhe regjistrojë pajisjet sipas llojit dhe kushteve të tokës, që do të përdoren për 

përgatitjen e tokës për mbjelljen e bimëve perimore në serra;  

- të kryejë lëvrimin e tokës me plug në përshtatje me tipin e tokës, gjendjen e saj dhe llojin e bimëve 

perimore që do të mbillen; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të plehrave organike dhe minerale; 

- të realizojë punimin plotësues sipas ‘Standardeve të Cilësisë’ të kërkuara; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për 

mbjelljen e bimëve perimore në serra. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri ne pune. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme për aplikimin e ndihmës së parë. 

- Traktor dhe mekanizim që përdoren për kultivimin e bimëve perimore në serra. 

- Serra të pajisura me stabilimentet e nevojshme. 

- Fidanë të nevojshëm të bimëve perimore. 

- Plehra organikë dhe mineralë. 

- Material të nevojshëm për mulçerim. 

- Material lidhës dhe mbështetës të bimëve. 



 

- Katalog për makina mbrojtëse dhe preparate kimike. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave mbrojtëse. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve. 

- Preparate kimike të nevojshme për mbrojtjen e bimëve. 

- Vegla të ndryshme pune që përdoren për kryerjen e shërbimeve gjatë rritjes së bimëve perimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave dhe mekanizimit për përgatitjen e tokës për mbjelljen e bimëve perimore në 

serra dhe përdorimi i tyre. 

- Përdorimi i plugut për punimin themelor të tokës në serra. 

- Plehërimi bazë me plehra organike dhe minerale. 

- Përdorimi i veglave për punimin plotësues të tokës. 

- Rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për mbjelljen e 

bimëve perimore në serra. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Përdorimi i veglave për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

- Aplikimi i metodave agroteknike sipas kërkesave të kulturave. 

- Klasifikimi i plehrave organik dhe mineral. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM 5: Përgatitë dhe mbjellë fidanët në vendin e përhershëm 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të trapiantojë fidanët sipas standardeve; 

- të bëjë kalitjen e fidanëve sipas llojit të fidanit; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të ujit para nxjerrjes së fidanëve për ndërrim; 

- të nxjerrë me kujdes dhe në kohë të duhur fidanët për ndërrim në vend të përhershëm; 

- të klasifikojë dhe eliminojë sipas standardeve të parapara fidanët e dëmtuara; 

- të bëjë trajtimin mbrojtës të fidanëve para ndërrimit në vend të përhershëm me preparate 

përkatëse.  

- përzgjedhë veglat më të përshtatshme për mbjelljen e perimeve; 

- të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për mbjelljen e bimëve perimore, në varësi të 



kushteve klimatike -tokësore; 

- të respektojë afatin e mbjelljes; 

- të bëjë piketimin e duhur të rreshtave për mbjelljen e bimëve në serra. 

- të përcaktojë me saktësi, numrin e bimëve perimore për njësi të sipërfaqes; 

- të caktojë me saktësi, distancën dhe thellësinë e mbjelljes, varësisht nga lloji i bimës perimore; 

- të realizojë mbjelljen dhe ujitjen e bimëve perimore të sapo mbjellura, varësisht nga lloji. 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes me kulturave 

lavërtare. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri ne pune. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme per aplikimin e ndihmës së parë. 

- Traktor dhe mekanizim që përdoren për kultivimin e bimëve perimore në serra. 

- Serra të pajisura me stabilimentet e nevojshme. 

- Fidanë të nevojshëm të bimëve perimore. 

- Plehra organikë dhe mineralë. 

- Material të nevojshëm për mulçerim. 

- Material lidhës dhe mbështetës të bimëve. 

- Katalog për makina mbrojtëse dhe preparate kimike. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave mbrojtëse. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve. 

- Preparate kimike të nevojshme për mbrojtjen e bimëve. 

- Vegla të ndryshme pune që përdoren për kryerjen e shërbimeve gjate rritjes së bimëve perimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Trapiantimi i  fidanëve. Kalitja e fidanëve. 

- Ujitja e fidanëve para nxjerrjes së tyre. 

- Nxjerrja e fidanëve për ndërrim. 

- Klasifikimi dhe eliminimi i fidanëve të dëmtuara. 

- Trajtimi mbrojtës i  fidanëve për ndërrim. 

- Sigurimi i ambalazhit përkatës për fidan. Përzgjedhja e veglave të punës për mbjelljen e bimëve 

perimore në serra. 

- Përcaktimi i momentit më të përshtatshëm për mbjelljen e bimëve perimore në serra. 

- Piketimi i rreshtave për mbjelljen e bimëve perimore në serra. 

- Përcaktimi i numrit të bimëve perimore. 

- Caktimi i distancës dhe thellësisë së mbjelljes. 

- Mbjellja dhe ujitja e bimëve perimore të sapombjella. 

- Rregullat e  e sigurimit  teknik dhe ruajtja e mjedisit  gjatë mbjelljes së perimeve në serra. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Trapiantimi i fidanëve te shëndosha në kushte të përshtatshme, trajtimi adekuat i tyre. 

- Aplikimi i metodave agroteknike sipas kërkesave të kulturave. 

- Përcaktimi i saktë i kohës për mbjelljen, e perimeve në serë. 

- Piketimi, caktimi i distancës, thellësisë, si dhe caktimi i  numri të perimeve për mbjellje. 

- Zbatimi i  mënyrave të ujitjes në mjedise të mbrojtura, dozat dhe frekuenca e ujitjes. 

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 



 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM6: Kryen shërbimet agroteknike  gjatë vegjetacioni të bimëve perimore në serra 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të respektojë momentin më të përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve  agroteknike; 

- të kontrollojë (përcjellë) gjendjen e bimëve perimore të mbjellura; 

- të përshtatë temperaturën e nevojshme gjatë rritjes së  bimëve perimore në serra. 

- të përshtatë regjimin e ajrit, lagështisë dhe dritës sipas kërkesës së llojit të bimëve perimore; 

- të eliminojë barërat e këqija në varësi të shkallës së infeksionit me dorë ose me masa agroteknike; 

- të kryejë ujitjen sipas kërkesës së bimëve perimore dhe aplikojë sipas nevojës sistemin “pikë-

pikë” apo “foliar”; 

- të përcaktojë dhe përdorë sasinë e nevojshme të plehut kimik, në varësi të fazës së zhvillimit të 

bimëve  perimore, shenjave të mungesës, tipit të tokës; 

- të aplikojë materialin përkatës për mulçerim; 

- të bëjë hijezimin e serave kur mbretërojnë temperatura të larta; 

- të përpilojë receptura përkatëse për riplehrimin e bimëve perimore të veçanta; 

- të aplikojë  masat e nevojshme mbrojtëse ndaj sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave; 

- të largojë me kujdes thithakët (sqetullorët) nga bimët perimore. 

- të vendosë sistemin mbështetës sipas nevojës dhe llojit të bimëve perimore; 

- të mbaj në mënyrë të saktë shënimet dhe regjistrimet për punёn e kryer; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve të 

nevojshme për rritjen dhe zhvillimin e bimëve perimore në serra 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Pajisjet dhe veshjet për siguri ne pune. 

- Mjetet dhe materialet e nevojshme per aplikimin e ndihmës se pare. 

- Traktor dhe mekanizim që përdoren për kultivimin e bimëve perimore në serra. 

- Serra të pajisura me stabilimentet e nevojshme. 

- Fidanë të nevojshëm të bimëve perimore. 

- Plehra organikë dhe mineralë. 

- Material të nevojshëm për mulçerim. 

- Material lidhës dhe mbështetës të bimëve. 

- Katalog për makina mbrojtëse dhe preparate kimike. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave mbrojtëse. 



 

- Makina për mbrojtjen e bimëve. 

- Preparate kimike të nevojshme për mbrojtjen e bimëve. 

- Vegla të ndryshme pune që përdoren për kryerjen e shërbimeve gjate rritjes së bimëve perimore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Momenti më i përshtatshëm për kryerjen e shërbimeve, kushtet tokësore dhe klimatike që 

favorizojnë ose pengojnë ato. 

- Kontrollimi i bimëve perimore pas mbjelljes. 

- Kontrollimi dhe sigurimi i temperaturës së nevojshme gjatë rritjes së  bimëve perimore në serra. 

- Kontrollimi dhe sigurimi i regjimit të ajrit, lagështisë dhe dritës. 

- Operacionet e eliminimit të barërave të këqija, me dorë dhe me makineri. 

- Operacionet e kontrollit të sëmundjeve dhe të dëmtuesve. 

- Kujdesi për plotësimin e nevojave për lëndë ushqyese. 

- Operacionet të tjera specifike . 

- Aplikimi i mulçerimit. 

- Aplikimi i hijezimit sipas kushteve klimatike dhe nevojës së perimeve. 

- Ujitja e bimëve perimore në serra. 

- Përgatitja e recepturave për riplehrime të veçanta. 

- Të ushqyerit e bimëve perimore përmes sistemit të ujitjes “pikë-pikë”dhe “foliar”.  

- Zbatimi i masave mbrojtëse ndaj sëmundjeve, dëmtuesve dhe barojave. 

- Largimi thithakëve (sqetulloreve). 

- Vendosja e sistemit mbështetës. 

- Mbajtja e shënimeve përkatëse dhe regjistrimi i operacioneve. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve të nevojshme në 

fazën e zhvillimit dhe rritjes së bimëve perimore në serra. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Identifikimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i te gjitha operacioneve dhe shërbimeve agroteknike për rritjen dhe zhvillimin e bimëve  

në serë.  

- Përshkrimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM7: Vjelë, seleksionon dhe përgatitë për treg prodhimet e perimeve 



Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për vjeljen e prodhimeve bujqësore; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për vjelje; 

- të përcaktojë llojin e prodhimit për vjelje; 

- të përdorë më siguri të lart veglat dhe pajisjet e punës; 

- të vjelë në mënyrë të duhur më dorë apo më makineri; 

- të respektojë standardet e prodhimit që vjelën;  

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vjeljes së prodhimeve 

bujqësore; 

- të përzgjedhë veglat dhe makineritë për klasifikim; 

- të përcaktojë llojin e prodhimit për klasifikim; 

- të respektojë kriteret për klasifikim; 

- të zgjedhë prodhimet e mira për ambalazhim; 

- të hedhë në vend të duhur prodhimet që nuk i plotësojnë kushtet për treg; 

- të zbatojë rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe të mbrojë mjedisin nga mbeturinat. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Mjedise të prodhimeve bujqësore. 

- Makina për vjelje, klasifikim, ambalazhim dhe dezinfektim 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajisje të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për grumbullimin e prodhimeve 

bujqësore. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i momentit më të përshtatshëm për vjelje. 

- Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për vjeljen e prodhimeve bujqësore. 

- Përcaktimi i llojit të prodhimit për vjelje. 

- Përdorimi i veglave dhe pajisjeve për vjeljen e prodhimit. 

- Vjelja më dorë e prodhimeve bujqësore. 

- Vjelja më makineri e prodhimeve.  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vjeljes së prodhimeve bujqësore. 

- Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për seleksionim – klasifikim të prodhimeve bujqësore. 

- Përcaktimi i llojit të prodhimit për seleksionim. 

- Kriteret e seleksionimit. 

- Klasifikimi sipas standardeve. 

- Përgatitja e prodhimit të mirë të klasifikuar për ambalazhim. 

- Trajtimi i prodhimeve të dëmtuara që nuk i plotësojnë kushtet për treg. 

- Rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe ruajtja e mjedisit nga hedhjet e mbeturinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës. 

- Vjelja, seleksionimi i prodhimeve perimore për ambalazhim. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- I vëmendshëm në detaje 



 

  

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 11  

“Kultivimi i kulturave hortikulturale”  

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 12.8 Kredi (128 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Kultivimi i kulturave hortikulturale”, klasa 12: 

RM1: Nxënësi përshkruan zhvillimin historik të rregullimit te kopshteve 

RM2: Nxënësi dallon llojet e luleve dhe kultivimin e tyre  

RM3: Nxënësi përpilon planin hapësinor për ngritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytete dhe në 

vendbanime 

RM4: Nxënësi përgatitë tokën për ngritjen e kopshteve` 

RM5: Nxënësi ndërton elementet arkitektonike në kopshte dhe hapësira të gjelbëruara 

RM6: Nxënësi mbjellë barin dhe fidanë të bimëve dekorative  

RM7: Nxënësi kryen sherbimet agroteknike për mirëmbajtjen e sipërfaqeve dhe mureve të gjelbërta 

 

RM1: Nxënësi  përshkruan zhvillimin historik të rregullimit kopshteve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë rrjedhat evolutive te artit rregullues të kopshteve; 

- të përshkruajë periudhat antike nëpër të cilat ka kaluar rregullimi i sipërfaqeve të gjelbra;  

- të përshkruajë shkathtësitë e ngritjes se kopshteve ne kohën  romake; 

- të përshkruajë zhvillimin e kopshteve ne periudhën e hershme krishtere; 

- të përshkruajë zhvillimin e kopshteve të  shekullit të mesëm; 

- të përshkruajë ndryshimet artistike të kopshtarisë në periudhën e renesancës dhe kopshtet e 

barokut; 

- të përshkruajë artin e modelimit të kopshteve në shekullin XIX dhe XX në arkitekturën 

peisazhike; 

- të përshkruajë konceptet bazë të ngritjes së sipërfaqeve gjelbërues  në të cilat organizohet 

rregullimi i kopshteve; 

- të përshkruajë historinë e parqeve në Kosovë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+projektor 

- sllajde,  

- fotografi për parqet antike  

- fotografi të parqeve moderne të ditëve te sotme; 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Periudha antike.  

- Kopshtet romake. Egjipti 

- Antika greke.  



 

- Periudha e hershme krishtere.  

- Kopshtet e shekullit të mesëm, Kina, Japonia.  

- Periudha e renesancës. Kopshtet e barokut.  

- Arti i modelimit te kopshteve ne shekullin XIX dhe XX.  

- Historia e parqeve në Kosovë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i artit të kopshteve  në periudhat e ndryshme kohore. 

- Ndryshimet  artistike te kopshteve në periudhat e ndryshme kohore deri në ditët e sotme. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM2: Nxënësi dallon llojet e luleve dhe kultivimin e tyre 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë objektet (serat) ne te cilat organizohet prodhimtaria lulëtare; 

- të përshkruajë lulet dhe teknologjinë e prodhimit të tyre; 

- të shpjegojë llojet e substrateve që përdoren për prodhimin e luleve; 

- të shpjegojë rendësin e luleve njëvjeçare dhe qepore; 

- të tregojë për kërkesat e luleve ndaj klimës, tokës dhe substrateve ushqyese; 

- të tregojë rendësin e bimës zbukuruese; 

- të bëjë klasifikimin e luleve sipas qëllimit të përdorimit; 

- të shpjegojë llojet e luleve shumëvjeçare dhe përdorimin e tyre. 

Kushtet e nevojshme: 

- Klasa 

- Laboratori 

- Materiale të shkruara 

- Kompjuter+projektor 

- Lloje të ndryshme të  luleve 

- Katalog të ndryshëm  të  luleve 

- Mostrat e ndryshme të luleve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 
- Plasteniket – pjesët  përbërëse dhe përgatitja 

- Xhamoret –serrat pjesët përbërëse 

- Tipet e xhamoreve-serrave 

- Njohja e luleve dhe teknologjia e prodhimit. 

- Llojet e substrateve për prodhimin e luleve. 



 

- Kuptimi dhe rëndësia e luleve njëvjeçare. 

- Llojet e luleve njëvjeçare dhe qepore. 

- Kërkesat e luleve ndaj klimës tokës dhe substrateve ushqyes. 

- Rendësia e bimëve zbukuruese. 

- Klasifikimi i luleve sipas qellimit të përdorimit. 

- Përdorimi i luleve shumëvjeçare. 

- Llojet e luleve shumëvjeçare. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Klasifikimi  i llojeve të luleve njëvjeçare dhe shumëvjeçare, si dhe sipas vendit te rritjes, mbi 

bazën e jetëgjatësisë. 

- Klasifikimi serave. 

- Vlerësimi i kushteve optimale për kultivim të luleve. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM3: Nxënësi përpilon planin hapësinor për ngritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara në qytete dhe në 

vendbanime 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të hulumtojë kushtet e terrenit dhe analizojë gjendjen ekzistuese për ngritjen e sipërfaqeve të 

gjelbëruara; 

- të hulumtoj vendin per krijimin e habitateve te jetës së egër; 

- të përpilojë planin hapsinorë; 

- të përcaktojë me saktësi, numrin e bimëve dekorative për njësi të sipërfaqes; 

- të caktojë me saktësi, distancën dhe thellësinë e mbjelljes; 

- të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për mbjelljen e bimëve dekorative, në varësi të 

kushteve klimatike –tokësore; 

- të caktoj me saktësi përfitimet më të rëndësishme të pyllit urban. 

  Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Parcel 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës dhe për kultivimin bimëve dekorative në 

sera. 

- Komplet farash dhe fidanësh të bimëve dekorative. 

- Komplet plehërash dhe preparate kimike. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve dekorative. 



 

- Vegla të ndryshme pune për kultivim, shërbime agroteknike e posaçërisht për krasitje. 

- Fletë – raport për punë 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Hulumtimi i kushteve të terrenit.  

- Analiza e gjendjes ekzistuese.  

- Paraqitja dhe teknika e skicimit.  

- Përpilimi bazë i planit hapësinor.  

- Caktimi i numrit të bimëve dekorative.  

- Caktimi i vendit për hapjen e gropave për mbjellje. Caktimi i sasisë së farës së barit dhe materialit 

fidanor. Caktimi i kohës së fillimit dhe mbarimit të punëve. Parallogaria.  

- Bartja e planit në terren. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Analizimi i kushteve dhe terrenin për gjendjen ekzistuese. 

- Përgatitja e skicës dhe planit hapësinor. 

- Hapja e gropave për mbjellje, caktimi i sasisë e farës, së barit dhe materialit fidanor. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Njohuri për kryerjen e punëve 

- Organizim 

- Vëmendshëm ne detale 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM4: Nxënësi përgatitë tokën për ngritjen e kopshteve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të pёrzgjedhё dhe regjistrojë pajisjet sipas llojit dhe kushteve të tokës, që do të përdoren për 

përgatitjen e tokës për mbjelljen e bimëve dekorative;  

- të bëjë largimin e ujërave të tepërta sipërfaqësore;vendosë gypat e drenazhimit sipas nevojës; 

- të rregullojë sistemin e ujitjes dhe ndriçimit para mbjelljes së bimëve dekorative; 

- të kryejë lëvrimin e tokës me plug në përshtatje me tipin e tokës, gjendjen e saj dhe llojin e 

bimëve dekorative që do të mbillen; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të plehrave organike dhe minerale; 

- të realizojë punimin plotësues sipas ‘Standardeve të Cilësisë’ të kërkuara; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për 

mbjelljen e bimëve dekorative 

Kushtet e nevojshme: 



 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Parcela.- fidanishte 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës dhe për kultivimin bimëve dekorative në 

sera. 

- Komplet farash dhe fidanësh të bimëve dekorative. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve dekorative. 

- Vegla të ndryshme pune për kultivim, shërbime agroteknike e posaçërisht për krasitje. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e mekanizimit për përgatitjen e tokës për ngritjen e kopshteve publike.  

- Largimi i ujërave sipërfaqësore.  

- Hapja e kanaleve për drenazhim. Vendosja e gypave të drenazhit.  

- Rregullimi i sistemit të  ujësjellësit (ujitjes). 

- Rregullimi i sistemit të ndriçimit 

- Nivelimi i sipërfaqes së tokës. Lëvrimi i tokës.  

- Përdorimi i plehrave organike dhe minerale për plehërim. Pjatimi dhe lesimi.  

- Përdorimi i cilindrave për ngjeshjen e sipërfaqes punuese të tokës, me qëllim të mbirjes së sigurt 

të barit.  

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për 

ngritjen e kopshteve publike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përdorimi i makinave të nevojshme për përgatitjen e tokës për ngritjen e kopshteve publike. 

- Kujdesi për ruajtjen e mjedisit gjatë përgatitjes së tokës për kopshtet publike. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

- Njohuri për kryerjen e punëve. 

- Organizim. 

- Vëmendshëm në detale. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5:   Nxënësi ndërton elementet arkitektonike në kopshte dhe hapsira të gjelbruara 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm për ndërtimin e elementeve arkitektonike; 



- të ndërtojë elementeve arkitektonike në kopshtet e gjelbëruara; 

- të ndërtojë dhe vendosë shtyllat dhe sistemin ndriçues. 

- të vendosë skulpturave sipas planin të përpiluar;  

- të ndërtojë dhe vendosë mbrojtësit e erës.   

- të zbatojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të elementeve 

arkitektonike. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Parcelë-fidanishte 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës dhe për kultivimin bimëve dekorative në 

sera. 

- Komplet farash dhe fidanësh të bimëve dekorative. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve dekorative. 

- Vegla të ndryshme pune për kultivim, shërbime agroteknike e posaçërisht për krasitje. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ndërtimi i shtigjeve.  

- Ndërtimi i tarracave.  

- Ndërtimi i mureve.  

- Ndërtimi ulëseve dhe bankave. 

- Ndërtimi  i shkallëve të  kopshtit. 

- Ndërtimi  i urave të kopshtit. 

- Vendosja e  shportave për mbeturina në kopsht.   

- Ndërtimi dhe vendosja e shtyllave dhe e sistemit ndriçues. 

- Vendosja e skulpturave.  

- Ndërtimi dhe vendosja e mbrojtësve të erës.   

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë ndërtimit të elementeve arkitektonike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Realizimi i ndërtimeve arkitektonike përmes kulturave-drunjve dekorativ. 

- Rregullimi i ambientit të jashtëm dhe të brendshëm sipas llojeve të drunjve dekorativ. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi.  

- Njohuri për kryerjen e punëve. 

- Organizim. 

- Vëmendshëm në detale. 

- Shkathtësi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

RM6:   Nxënësi mbjellë barin dhe fidanë të bimëve dekorative  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin fidanor të nevojshëm për punë; 

- të bëjë hapjen e gropave në mënyrë korrekte; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të plehut; 

- të përgatitë fidanët për mbjellje sipas standardeve; 

- të përcaktojë momentin dhe afatin më të përshtatshëm për mbjelljen e bimëve dekorative në 

varësit të kushteve klimatiko - tokësore; 

- të mbjellë dhe ujit në mënyrë korrekte fidanët; 

- të përcaktoj vlerësimin e kostove qe ka pylli urban (riparime te infrastrukturës, stuhi, alergji.) 

- të vendosë shtyllat për mbështetje, dhe verifikon punën e bërë; 

- të përdorë sasinë e nevojshme të farës dhe bimëve për mbjellje; 

- të bëjë piketimin e duhur të rreshtave, cakton distancën dhe thellësinë për mbjelljen e farës . 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes së farave dhe 

bimëve dekorative. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Fermë bujqësore. 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës dhe për kultivimin bimëve dekorative në 

sera. 

- Komplet farash dhe fidanësh të bimëve dekorative. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve dekorative. 

- Vegla të ndryshme pune për kultivim, shërbime agroteknike e posaçërisht për krasitje. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave të punës dhe materialit fidanor. 

- Piketimi i rreshtave. Hapja e gropave për mbjelljen e bimëve dekorative. 

- Përdorimi i plehut. Mbjellja e barit.  

- Përgatitja e fidanit për mbjellje .Mbjellja e gardhit të gjallë. 

- Mbjellja e halorëve.  

- Mbjellja e trëndafilave.  

- Mbjellja  e luleve njëvjeçare dhe shumëvjeçare.  

- Vendosja e shtyllave për mbështetje. Kontrolli i punës së bërë  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë mbjelljes së fidanëve të bimëve 

dekorative. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave dhe mjeteve të punës. 

- Përcaktimi dhe mbjellja e kulturave hortikulturale. 

- Ujitja dhe plehërimi sipas standardeve i bimëve dekorative. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 



 

- Organizim. 

- Vëmendshëm në detale. 

- Shkathtësi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7:  Nxënësi kryen shërbimet agroteknike për mirëmbajtjen e sipërfaqeve dhe mureve të 

gjelbërta 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm për shërbimet agroteknike; 

- të vendosë sistemin mbështetës sipas nevojës së bimëve dekorative,dhe lidhë fidanët; 

- të bëjë ujitjen dhe riplerimin sipas nevojës; 

- të mbrojë bimët nga dëmtuesit, sëmundjet dhe barojat e këqija; 

- të përdorë metodën e duhur në krasitje,dhe cackton formën e kurorës sipas llojit të dimes; 

- të largojë me dorë barërat e këqija; 

- të mbajë në mënyrë të saktë shënimet për punët e kryera; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kryerjes së shërbimeve të 

nevojshme për rritjen e bimëve dekorative. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedis i përshtatshëm për seanca praktike. 

- Fermë bujqësore. 

- Traktor dhe pajisje përcjellëse për përgatitjen e tokës dhe për kultivimin bimëve dekorative në 

sera. 

- Komplet farash dhe fidanësh të bimëve dekorative. 

- Komplet plehrash dhe preparate kimike. 

- Makina për mbrojtjen e bimëve dekorative. 

- Vegla të ndryshme pune për kultivim, shërbime agroteknike e posaçërisht për krasitje. 

- Fletë – raport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ujitja dhe riplehërimi i kulturave hortikulturale. 

- Masat agroteknike. 

- Preparatet kimike për mbrojtjen e bimëve  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e veglave të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Ujitja , Plehërimi dhe të ushqyerit.  



 

- Mbrojtja nga sëmundjet dhe dëmtuesit.  

- Zëvendësimi i bimëve dhe i drurëve të tharë me bimë dhe drurë të rinj.  

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi.  

- Njohuri për kryerjen e punëve 

- Organizim 

- Vëmendshëm në detale 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 12 

“Mbarështimi dhe përkujdesi i kafshëve shtëpiake”  modul praktik 

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Mbarështimi dhe përkujdesi (shëndeti) i kafshëve shtëpiake”, 

klasa 12: 

RM1: Nxënësi përcakton gjendjen dhe kujdeset për mundësinë e  çiftëzimit në tufë (kope). 

RM2: Nxënësi zbaton procedurat e përshtatshme të kujdesjes për tufën (kopenë) në lindje. 

RM3: Nxënësi zbaton procedurat e mbarësimit (inseminimit) artificial 

RM4: Nxënësi përcakton shenjat e shëndetit dhe të sëmundjes së kafshëve të fermës. 

RM5: Nxënësi kujdeset për kafshët e sëmura. 

 

RM1: Nxënësi përcakton gjendjen dhe kujdeset për mundësin e  çiftëzimit në tufë (kope). 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë saktë shenjat e gjendjes së estruesit për një lloj kafshe; 

- të deklarojë saktë për frekuencën e gjendjes së estrusit për lloje të ndryshme të kafshëve; 

- të deklarojë saktë për kohëzgjatjen e gjendjes së estrusit për lloje të ndryshme kafshësh; 

- të përdorë metodat më të përshtatshme për mundësi çiftëzimi. 

- të vendosë femrën në vendin më të përshtatshëm për çiftëzim; 

- të caktojë saktë për moshën dhe peshën në mbarësimin e parë; 

- të vendosë saktë për mënyrën e mbarësimit; 

- të bëjë ekzaminimin vizual të mashkullit dhe femrës; 

- të mbajë shënime të sakta për mbarësimin e kafshëve në kope. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë pë rrritjen e kafshëve shtëpiake. 

- Stacion insiminimi. 

- Regjistër të mbarsimit. 

- Materiale studimore. 

- Organe të riprodhimit të marrura në thertore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shenjat e gjendjes së estruesit. 

- Frekuenca e gjendjes së estruesit. 

- Cikli i gjendjes së estruesit. 

- Metoda e njohjes dhe ndihmës për mundësit e çiftëzimit. 

- Kontrolli i ciklit të gjendjes së estruesit. 

- Vendosja e femrës në vendin e përshtatshëm për çiftëzim. 

- Mosha dhe pesha në mbarësimin e parë. 

- Pjekuria seksuale. 



 

- Mbarsimi natyral dhe artificial. 

- Ekzaminimi vizuel i tyre në raport mashkull – femër. 

- Mbajtja e shënimeve për mbarësimin e kafshëve në kope. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i gjendjes së estrusit për llojet dhe racat e kafshëve shtëpiake. 

- Përzgjedhja e metodave më të përshtatshme për çiftëzim. 

- Përdorja e metodave të çiftëzimit për llojet dhe racat e kafshëve shtëpiake. 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM2: Nxënësi zbaton procedurat e përshtatshme të kujdesjes për tufën (kopenë) në lindje . 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm që përdorët gjatë lindjes; 

- të përdorë regjistrat dhe llogaritë saktë datat e lindjes; 

- të përcakton saktë mundësin e lindjes normale dhe jo normale; 

- të vendosë kafshën në vendin më të përshtatshëm për lindje; 

- të zbaton procedurat e lindjes sipas një praktike në fermë; 

- të respekton rregullat e sigurisë gjatë punës. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë për rritjen e kafshëve shtëpiake. 

- Stacion insiminimi. 

- Regjistër të mbarsimit. 

- Materiale studimore. 

- Organe të riprodhimit të marrura në thertore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Veglat dhe materialit të nevojshëm gjatë lindjes  

- Përdorimi i regjistrave për të parashikuar lindjen 

- Llogaritja e datës së lindjes 

- Shenjat e afrimit të lindjes 

- Lindjet normale dhe jo normale 

- Vendosja e kafshës në vendin e përshtatshëm për lindje 

- Procedurat e lindjes sipas një praktike të mirë në fermë 



 

- Rëndësia e kulloshtrës së parë 

- Rregullat e sigurisë gjatë punës. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës dhe manipulimi i tyre. 

- Vendosja e kafshës në ambient të përshtatshëm për lindje. 

- Kujdesja për shëndetin dhe higjienën gjatë procesit të lindjes. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi zbaton procedurat e mbarësimit (inseminimin) artificial 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të  përshkruajë shenjat e estrusit  tek kafshët shtëpiake; 

- të shpjegojë teknikën e mbarsimit artificial ( inseminimin); 

- të  tregojë për procedurat operative të inseminimit artificial. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë për rritjen e kafshëve shtëpiake. 

- Stacion insiminimi. 

- Regjistër të mbarsimit. 

- Materiale studimore. 

- Organe të riprodhimit të marrura në thertore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Estrusi tek kafshët shtëpiake  

- Shenjat e estrusit tek kafshët shtëpiake 

- Teknikën e mbarësimit artificial ( inseminimin ) 

- Procedurat operative të inseminimit artificial 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Zbatimi i procedurave të mbarësimit (inseminimit) artificial. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 



 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4:  Nxënësi përcakton shenjat e shëndetit dhe të sëmundjes së kafshëve të fermës. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përzgjedhë mjetet dhe veglat e nevojshme për kontrollin e shëndetit të kafshëve; 

- të përcaktojë shenjat e sëmundjes së kafshëve; 

- të raportojë më përpikëri për shëndetin e kafshëve në fermë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë për rritjen e kafshëve shtëpiake. 

- Materiale studimore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

- Fermat e kafshëve shtëpiake, kafshë të sëmura dhe të shëndosha. 

- Tabela me disa nga sëmundje kryesore. 

- Vegla të ndryshme pune. 

- Vaksina serume, medikamente, shiringa, termometra, preparate dezinfektuese etj. 

- Fletë – raport për punë dhe regjistër mbi sëmundjet dhe mjekimet. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e mjeteve dhe veglave të nevojshme për kontrollin e shëndetit të kafshëve. 

- Vendosja e kafshës në vendin e përshtatshëm. 

- Kontrolli i përgjithshëm i kafshës. 

- Kontrolli i mukozave. 

- Kontrollin e lëkurës dhe qimeve. 

- Matja e temperaturës. 

- Marrja e jashtëqitjes të kafshëve për analizë. 

- Matja e pulsit të frymëmarrjes. 

- Mbajtja e raportit për punët e kryera. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i shenjave të shëndetit dhe të sëmundjes. 

- Përkujdesja për kafshët e sëmura. 

- Marrja e mostrave për analiza. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



  

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5:   Nxënësi kujdeset për kafshët e sëmura 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të vendosë kafshën e sëmur në vend të përshtatshëm; 

- të përgatitë ushqimin sipas kërkesës dhe gjendjes së kafshës së sëmur; 

- të zbatojë kërkesat higjienike për parandalimin e përhapjes së sëmundjes; 

- të bëjë vaksinimin e kafshëve të sëmura; 

- të mbajë shënime për veprimet e kryera;  

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kujdesit për kafshët e 

sëmura. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë për rritjen e kafshëve shtëpiake. 

- Materiale studimore. 

- Video me demonstrime të ndryshme. 

- Fermat e kafshëve shtëpiake, kafshë të sëmura dhe të shëndosha. 

- Tabela me disa nga sëmundje kryesore. 

- Vegla të ndryshme pune. 

- Vaksina serume, medikamente, shiringa, termometra, preparate dezinfektuese etj. 

- Ushqime të ndryshme, mjete të pastrimeve të sallave, tabela me racione ushqimore. 

- Fletë – raport për punë dhe regjistër mbi sëmundjet dhe mjekimet. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Vendosja e kafshës së sëmura në vend të përshtatshëm  

- Përgatitja e ushqimit për kafshët e sëmura sipas gjendjes 

- Zbatimi i kërkesave higjienike për parandalimin e përhapjes së sëmundjes 

- Vaksinimi i kafshës së sëmur 

- Mbajtja e shënimeve  për veprimet e kryera  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë kujdesit për kafshët e sëmura. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i shenjave të shëndetit dhe të sëmundjes dhe përkujdesja ndaj tyre. 

- Përgatitja e racioneve të ushqimit për kafshët e sëmura. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 



 

  

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 13 

“Organizimi i prodhimtarisë bujqësore”  

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 12.8 Kredi (128 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Organizimi i prodhimtarisë bujqësore”, klasa 12: 

RM1: Nxënësi përshkruan ndërmarrjet bujqësore.  

RM2: Nxënësi shpjegon funksionet e brendshme dhe llojet e ndërmarrjeve bujqësore 

RM3: Nxënësi përshkruan faktorët e prodhimtarisë bujqësore 

RM4: Nxënësi interpreton organizimin bashkëkohor të prodhimtarisë bujqësore 

RM5: Nxënësi interpreton organizimin e udhëheqjes në ndërrmarrjet bujqësore  

RM6: Nxënësi shpjegon organizimin e planifikimeve në prodhimtarinë bujqësore   

RM7: Nxënësi tregon detyrimet afatgjata dhe llogaritë e pasurisë afatshkurtra 

 

RM1: Nxënësi përshkruan ndërmarrjet bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë historikun e ndërmarrjeve bujqësore;  

- të shpjegojë nocionin e ndërmarrjes bujqësore sipas formës dhe madhësisë ne prodhimtarin 

ekonomike te një vendi; 

- të përshkruajë specifikat e organizimit të ndërmarrjeve bujqësore; 

- të tregojë pozitën e ndërmarrjeve bujqësore në sistemin ekonomik të vendit; 

- të shpjegojë rëndësinë e prodhimtarisë bujqësore; 

- të përshkruajë detyrat e organizimit te prodhimtarisë bujqësore. 

- të shpjegon qëllimin e organizimit te prodhimit bujqësor-blegtoral, 

- të tregon specifikat e faktorëve te prodhimit (Puna, mjetet e prodhimit), 

- të tregon kushtet e përgjithshme me ndikim te drejtpërdrejt ne prodhimin bujqësor. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Historia e ndërmarrjeve bujqësore. 

- Nocioni i ndërmarrjeve bujqësore. 

- Specifikat e organizimit të ndërmarrjeve bujqësore. 

- Pozita e ndërmarrjeve bujqësore në sistemin  ekonomik të vendit. 

- Rëndësia e prodhimtarisë bujqësore. 

- Detyrat  e prodhimtarisë bujqësore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Intepretimi i rëndësisë së ndërmarrjes bujqësore në zhvillimin ekonomik së një vendi. 

- Interpretimi i detyrave të prodhimtarisë bujqësore në fermë. 



 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7  kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur 

RM2:  Nxënësi shpjegon funksionet e brendshme dhe llojet e ndërmarrjeve bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë funksionet prodhuese në ndërmarrjet bujqësore; 

- të shpjegojë funksionet planifikuese-analitike; 

- të dallojë funksionet furnizuese dhe shitëse; 

- të shpjegojë funksionet financiare dhe drejtuese- kontrolluese; 

- të bëjë klasifikimin e ndërmarrjeve bujqësore; 

- të tregon format e organizimit te ndërmarrjeve shoqërore; 

- të shpjegon rëndësinë e ndërmarrjeve bujqësore-blegtorale te përbashkëta; 

- të tregon dallimin dhe funksionimin e ndërmarrjeve kooperativiste, ndërmarrjeve private, 

ndërmarrjeve aksionare dhe holding kompanitë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Funksionet prodhuese. 

- Funksioni planifikues-analitik. 

- Funksioni furnizues dhe shitës. 

- Funksioni financiar dhe drejtues-kontrollues. 

- Llojet e ndërmarrjeve bujqësore. 

- Ndërmarrjet shoqërore (kooperativat). 

- Ndërmarrjet bujqësore-blegtorale të përbashkëta. 

- Ndërmarrjet private. 

- Shoqëritë aksionare (ndërmarrjet aksionare). 

- Holding kompanitë. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i madhësisë së ndërmarrjeve mbi pronësinë dhe mjetet e prodhimit. 

- Përshkrimi i ecurisë së planifikimit në fermë. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 



 

RM3: Nxënësi përshkruan faktorët e prodhimtarisë bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përshkruajë punën në prodhimtarin bujqësore; 

- të klasifikojë mjetet e punës dhe të prodhimit; 

- të tregojë mjetet e drejtpërdrejta te punës ne procesin e prodhimit 

- të dallojë lëndën e parë; 

- të përshkruajë kushtet e përgjithshme natyrore; 

- të përshkruajë kushtet e përgjithshme ekonomike dhe shoqërore. 

- të tregon politikat e përgjithshme ekonomike (tregu për pajisje, politika e çmimeve, tatimet dhe 

politikat tatimore etj.), 

- të përshkruaj instrumentet ekonomiko-shtetërore, 

- të përshkruaj rëndësinë e tregut për plasimin e produkteve te prodhuara në ndërmarrjen bujqësore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Puna.  

- Mjetet e punës. 

- Mjetet e prodhimit. 

- Lënda e parë. 

- Kushtet e përgjithshme natyrore. 

- Kushtet ekonomike dhe shoqërore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i faktorëve të prodhimtarisë bujqësore ( toka, bonifikimet dhe rrugët, bimët shumëvjeçare, 

bagëtia, ndërtesat, makinat dhe pajimet, patentat, licensat, deponimet themelore). 

- Përshkrimi i faktorëve dhe rëndësisë së tyre në prodhimtarinë bujqësore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve ndërsa 

në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e kontrollit. 

 

RM4:  Nxënësi interpreton për organizimin bashkëkohor të prodhimtarisë bujqësore  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegoj qëllimin e prodhimit; 

- të tregojë politikat e prodhimit; 

- të dallojë funksionet e prodhimit; 

- të shpjegojë qëllimet integruese; 

- të klasifikojë detyrat integruese dhe sipas funksionit; 

- të shpjegojë përcaktimin e qëllimit prodhues; 

- të shpjegojë shitjen dhe marketingun; 

- të tregojë për sektorin e kontrollimit dhe i kontabilitetit; 

- të  shpjegojë politikat dhe praktikat e ndërmarrjes; 

- të  shpjegojë periudhat kohore të parashikimit; 

- të shpjegojë për riorganizimin për shkak të detyrave të reja. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Qëllimet e prodhimit. 

- Politika e prodhimit. 

- Funksionet e prodhimit. 

- Qëllimet indirekte. 

- Detyrat sipas funksioneve. 

- Detyrat integruese. 

- Përcaktimi i qëllimit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përkufizimi i funksionet tipike prodhuese (planifikimi, prodhimi, kontrollimi). 

- Parashikimi i politikave të prodhimit në kohë afatgjate, afatshkurta dhe afatmesme. 

- Shpjegimi i qëllimeve të prodhimtarisë. 

- Shpjegimi i obligimeve themelore ndaj sektorit të marketingut, politikat dhe praktikat e 

ndërmarrjes. 

- Interpretimi i parimeve themelore të udhëheqjes se drejtpërdrejt të ndërmarrjeve nga udhëheqësi. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 



 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5 :  Nxënësi interpreton organizimin e udhëheqjes në ndërrmarrjet bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë për bartësit funksionit të udhëheqjes dhe metodat e udhëheqjes; 

- të shpjegon skemën e organizimit te ndërmarrjes bujqësore dhe principi funksional; 

- të  potencoj parimet themelore të udhëheqjes se drejtpërdrejt ne kuadër të organizimit dhe 

udhëheqjes ne ndërmarrjet bujqësore; 

- të tregoj mënyrën e riorganizimit te ndërmarrjeve bujqësore për realizimin dhe zbatimin e 

detyrave te reja; 

- të njohë metodat e udhëheqjes; 

- të tregojë metodat demokratike; 

- të shpjegojë metodat e iniciativës së lirë; 

- të shpjegojë metodat autokratike. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma. 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Materiale shpenzuese. 

- Materiale të shkruara. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Bartësit e funksionit të udhëheqjes. 

- Metodat e   udhëheqjes. 

- Metodat demokratike. 

- Metodat e “iniciativës së lirë”. 

- Metodat autokratike. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i skemës së organizimit të ndërmarrjes. 

- Përshkrimi i planifikimit dhe udhëheqjes së ndërmarrjeve bujqësore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 



 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6: Nxënësi shpjegon për organizimin e  planifikimeve në prodhimtarinë bujqësore   

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë për nocionin e planifikimit; 

- të bëjë planifikimin e vëllimit të prodhimtarisë bimore. 

- të shpjegojë planifikim e operativ; 

- të bëjë  analizat operative; 

- të tregojë  planet vjetore prodhuese financiare; 

- të shpjegojë  planet afat mesme te zhvillimit; 

- të shpjegojë planet afat gjatë te zhvillimit; 

- të bëjë planet investive; 

- të shpjegojë metodat autokratike. 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma 

- Mjetet dhe veglat e punës 

- Materiale shpenzuese 

- Materiale të shkruara 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni i planifikimit. 

- Planifikimi i vëllimit të prodhimtarisë  bimore. 

- Planifikimi operativ (planet operative). 

- Analiza operative. 

- Planet vjetore prodhuese financiare. 

- Planet afat  mesme të  zhvillimit 

- Planet afat gjata të zhvillimit. 

- Planet e investimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i planifikimit të planeve vjetore, afatshkurtra, dhe afatgjate. 

- Kalkulimi i vëllimit të prodhimtarisë bimore, dhe matja e rendimenteve bujqësore. 

- Parashikimi i prodhimtarisë në bujqësi e blegtori në kuadër te ndërmarrjeve bujqësore. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



 

 

 

  

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM7:  Nxënësi tregon detyrimet afatgjata dhe llogaritë e pasurisë afatshkurtra 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë  nocionin dhe kriteret  e suksesit ekonomik; 

- të tregon parimet themelore të veprimtarisë së ndërmarrjes bujqësore; 

- të bëjë klasifikimin në mes të ekonomizimit, produktivitetit, rentabilitetit dhe likuiditetit; 

- të bëjë matjen natyrore të produktivitetit dhe vlerës se produktivitetit (matja vlerore); 

- të  tregon faktorët teknik dhe organizativ te ndërmarrjes dhe specializimi dhe mënyra e ndarjes; 

- të shpjegon mënyrat e evidentimit te llojet e rentabilitetit në shkencat ekonomike; 

- të shpjegon rëndësinë e faktorëve te rentabilitetit (faktorët e brendshëm dhe faktorët e jashtëm); 

- të tregon lidhjet dhe ndërvarësinë e parimeve të veprimtarisë se ndërmarrjeve ekonomike; 

- të shpjegon rëndësinë e faktorëve që ndikojnë në ekonomizim (ekonomizimi i mjeteve të punës e 

të prodhimit dhe materialit shpenzues). 

Kushtet e nevojshme: 

- Ferma. 

- Mjetet dhe veglat e punës. 

- Materiale shpenzuese. 

- Materiale të shkruara. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocionet dhe kriteret e suksesit ekonomik. 

- Parimet themelore të veprimtarisë së ndërmarrjes bujqësore. 

- Ekonomizimi. 

- Produktiviteti. 

- Rentabiliteti. 

- Likuiditeti.  

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Shpjegimi i faktorëve që ndikojnë në ekonomizim,  produktivitet, rentabilitetit dhe likuiditeti. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të verifikuar shkallën e 

përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7  kritereve të vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur 



PERSHKRUESI I MODULIT 18 

“Grumbullimi, përpunimi dhe ruajtja e prodhimeve bujqësore” 

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 12.8 Kredi (128 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Grumbullimi, përpunimi dhe ruajtja e prodhimeve bujqësore 

klasa 12: 

RM1: Nxënësi përshkruan rëndësinë e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve bujqësore 

RM2: Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e drithërave 

RM3: Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e pemëve frutore – rrushit 

RM4: Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e perimeve 

RM5: Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e bimëve vajore 

RM6:  Nxënësi përshkruan klasifikimin, përpunimin, ruajtjen, ambalazhimin e produkteve me 

prejardhje shtazore 

RM7:  Nxënësi vjelë dhe klasifikon prodhimet bujqësore 

RM8:  Nxënësi bënë mjeljen e kafshëve shtëpiake dhe kryen veprimet me qumësht pas mjeljes 

RM9:  Nxënësi grumbullon ambalazhon dhe paketon prodhimet bujqësore 

RM10:  Nxënësi ruan prodhimet bujqësore gjatë qëndrimit në depo 

  

RM1: Nxënësi përshkruan  rëndësinë e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve bujqësore  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë rëndësinë ekonomike të prodhimeve bujqësore; 

- të shpjegojë përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të prodhimeve bujqësore; 

- të shpjegojë rëndësinë e ruajtjes dhe përpunimit të produkteve bujqësore; 

- të tregojë parimet dhe metodat e përpunimit dhe ruajtjes së produkteve bujqësore. 

Kushtet e nevojshme: 

- Laborator; 

- Mikroskop; 

- Skema. 

- Fletë raport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, video projektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Rëndësia ekonomike e prodhimeve bujqësore. 

- Përbërja kimike dhe vlera ushqyese e prodhimeve bujqësore. 

- Rëndësia e përpunimit dhe ruajtjes së produkteve bujqësore. 

- Parimet dhe metodat e përpunimit dhe ruajtjes  së produkteve bujqësore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 



 

- Zbatimi i metodave të përpunimit dhe ruajtjes së produkteve bujqësore. 

- Interpretimi i përbërjes kimike të produkteve bujqësore.  

- Interpretimi i rëndësisë së vlerave ushqyese të produkteve bujqësore.  

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM2:  Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e drithërave    

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë cilësinë e drithërave;  

- të bëjë klasifikimin e drithërave; 

- të shpjegojë rëndësinë e përpunimit dhe ruajtjes së drithërave; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të bukës; 

- të tregojë për mënyrat e ruajtjes, paketimit dhe transportimit të bukëve.  

Kushtet e nevojshme: 

- Fotografi nga proceset përpunuese;  

- Laborator; 

- Likroskop; 

- Lllajde; 

- Preparate për dezinfektim; 

- Preparate për pasterizim; 

- Mostra drithërash; 

- Ambalazh. 

- Fletë raport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, video projektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i cilësisë së drithit. 

- Llojet e drithërave ,dallimet kryesore , vlerat ushqyese si dhe qëllimet e përdorimit. 

- Ruajtja e drithërave. 

- Pastrimi i drithërave. 

- Bluarja e drithërave,miellrat. 

- Llojet e miellit , rrezja, përcaktimi i cilësisë dhe ruajtja. 

- Teknologjia e prodhimit të bukës. 

- Ruajtja, paketimi dhe transportimi i bukëve. 



 

- Prodhimet e tjera nga mielli. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e prodhimeve nga mielli. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përgatitja e vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Dallimi i llojeve, qëllimin e përdorimit dhe vlerat ushqyese të drithërave. 

- Zbatimi i teknologjisë e prodhimit të bukës. 

- Ambalazhimi dhe transportimi i produkteve. 

- Zbatimi i metodave të përpunimit dhe ruajtjes së produkteve bujqësore. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM3: Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e pemëve frutore – rrushit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë pemët frutore që përdoren si lëndë në industrinë e përpunimit;  

- të shpjegojë përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të frutave të pemëve; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të përpunimit të frutave; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të prodhimit të kompostove dhe lëngjeve; 

- të tregojë për mënyrat e ambalazhimit dhe ruajtjes të prodhimeve frutore. 

- të tregojë lëndën e parë që përdoret në industrinë e përpunimit;  

- të dallojë kultivarët kryesorë të rrushit që kultivohen në vendin tonë; 

- të përshkruajë makineritë dhe pajisjet që përdoren për prodhimin e verës; 

- të shpjegojë përpunimin dhe ruajtjen e rrushit; 

- të shpjegojë procesin teknologjik të prodhimit të verës; 

- të tregojë metodat e përgatitjes të marmelatës dhe prodhimeve tjera. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fotografi nga proceset përpunuese; 

- Laborator; 

- Mikroskop; 

- Sllajde, skema 

- Preparate për pasterizim dhe dezinfektim; 

- Mostra rrushi dhe pemëve frutore; 

- Ambalazh. 

- Fletë raport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 



 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

- Pajisjet për përpunimin e frutave  

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pemët frutore si lëndë e parë në industrinë e përpunimit. 

- Përbërja kimike e frutave të pemëve. 

- Përgatitja e pemëve frutore për përpunim. 

- Pasterizimi dhe sterilizimi i frutave të pemëve. 

- Teknologjia e prodhimit të komposteve. 

- Teknologjia e prodhimit të lëngjeve. 

- Teknologjia e prodhimit të marmeladës, reçelave etj. 

- Teknologjia e prodhimit të frutave të thata. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e prodhimeve frutore. 

- Lënda e parë në industrinë e përpunimit. 

- Përbërja kimike e rrushit. 

- Kultivarët kryesorë të rrushit që kultivohen në vendin tonë. 

- Ruajtja e rrushit. 

- Përgatitja e rrushit të thatë: tharja natyrore, artificiale dhe shërbimet. 

- Përpunimi i rrushit për verë. Prodhimi i verës. Aciditeti i përgjithshëm në mushtin e      

- Rrushit. 

- Lokalet,enët,makineritë e pajisjet që përdoren për prodhimin e verës. 

- Prodhimi i verës së kuqe dhe të bardhë. 

- Prodhimi i rakisë, gradacioni i saj,ngjyrat. 

- Alkooli i rrushit për prodhim konjaku. 

- Përgatitja e marmelatës, pekmezit, reçelit dhe lëngjeve nga rrushit 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i përgatitjes së vendit dhe mjeteve të punës si dhe manipulimi i tyre. 

- Përshkrimi i zbatimit të teknologjisë së prodhimtarisë. 

- Dallimi i varieteteve të rrushit që kultivohen në vendin tonë. 

- Zbatimi i proceseve për prodhimin  e verërave. 

- Përgatitja e rrushit për tharje natyrale dhe artificiale. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM4:  Nxënësi përshkruan përpunimin dhe ruajtjen e perimeve 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të tregojë lëndën e parë të perimeve që përdoret në industrinë përpunuese; 



 

- të shpjegojë përbërjen kimike të perimeve; 

- të tregojë rëndësinë e pasterizimit dhe sterilizimit të perimeve; 

- të shpjegojë procesin teknologjik të konservimit dhe përpunimit të perimeve; 

- të tregojë mënyrat e ambalazhimit dhe ruajtjes të prodhimeve  të perimeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mikroskopi;  

- Mostra perimesh; 

- Skema përpunuese. 

- Laboratori 

- Ambalazh. 

- Fletë raport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, video projektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Perimet si lëndë e parë në industrinë e përpunimit. 

- Përbërja kimike e perimeve. 

- Përgatitja e perimeve për përpunim. 

- Pasterizimi dhe sterilizimi i perimeve. 

- Përgatitja e turshive dhe konservimi i tyre. 

- Përgatitja e salcës së domates dhe specit. 

- Teknologjia e prodhimit te perimeve të thata. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e prodhimeve të perimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përshkrimi i teknologjisë së prodhimit. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e prodhimeve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM5: Nxënësi përshkruan klasifikimin  përpunimin dhe ruajtjen e bimëve vajore               

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë bimët vajore që përdoren si lëndë e parë në industri për përfitimin e vajit; 

- të shpjegojë përbërjen kimike dhe vlerën ushqyese të bimëve vajore; 

- të përshkruajë përgatitjen e lëndës së parë; 

- të shpjegojë procesin teknologjik të prodhimit të vajit; 



 

- të tregojë mënyrat e ambalazhimit dhe ruajtjes së vajit . 

Kushtet e nevojshme: 

- Laboratori 

- Mostra të bimëve vajore 

- Skema përpunuese. 

- Mikroskop. 

- Ambalazhi 

- Fletë raport për punë. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Materiale studimore. 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Bimët vajore si lëndë e parë në industri për përfitimin e vajit. 

- Përbërja kimike e bimëve vajore. 

- Përgatitja e lëndës së parë për përpunim. 

- Teknologjia e prodhimit të vajit. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e vajit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Pranimi i lëndës së parë për përpunim. 

- Zbatimi i proceseve teknologjike për përpunimin e bimëve vajore. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM6: Nxënësi përshkruan klasifikimin, përpunimin, ruajtjen, ambalazhimin e produkteve me prejardhje 

shtazore  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë përbërjen kimike të vezëve; 

- të përshkruajë grumbullimin edhe klasifikimin e vezëve; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të përpunimit të vezëve;  

- të tregojë për ambalazhimin dhe ruajtjen e vezëve; 

- të deponojë, transportojë dhe shpërndajë vezët; 

- të shpjegojë përbërjen kimike të mishit; 

- të tregojë për rëndësinë e kontrollit të kafshëve para therjes; 

- të përshkruajë procesin e therjes së kafshëve dhe shpezëve;  

- të përshkruajë procesin teknologjik të përpunimit të mishit; 



- të udhëheq punën në laborator duke i dhënë mundësi çdo nxënësi të bëjë vrojtime më mikroskop; 

- të tregojë për ambalazhimin dhe ruajtjen e produkteve të mishit. 

- të shpjegojë përbërjen kimike të qumështit; 

- të përshkruajë grumbullimin e qumështit dhe marrjen e analizave; 

- të përshkruajë procesin teknologjik të përpunimit të qumështit; 

- të tregojë për ambalazhimin dhe ruajtjen e produkteve të qumështit. 

Kushtet e nevojshme: 

- Lokalet dhe industritë e ndryshme ushqimore. 

- Laboratori i kompletuar me pajisje laboratorike. 

- Pajisje laboratorike (speciale) për marrjen e mostrave 

- Teknologji e nevojshme mësimore (tv, kompjuter, internet, videoprojektor). 

- Teksti i lëndës së mikrobiologjisë, kimisë-praktikum,  

- Udhëzues  të ndryshëm (doracakë), rregullore (standarde) etj. 

- Materiale studimore. 

- Fletëraport për punë. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja 

- Pankarta, katalog, udhëzues, makete, rregullore, standarde etj 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Prodhimtaria  higjienike e vezëve 

- Teknikat e grumbullimit të vezëve 

- Teknologjia e përpunimit të vezëve  

- Teknikat e paketimit dhe etiketimi i vezëve. 

- Magazinimi dhe ruajtja e vezëve. 

- Mishi dhe përbërja kimike. 

- Kontrolli i kafshëve  dhe shpezëve para therjes. 

- Therja e kafshëve dhe shpezëve. 

- Përgatitja e mostrave për analiza. 

- Teknologjia e përpunimit të mishit. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve të mishit. 

- Qumështi si lëndë e parë për përpunim 

- Përbërja kimike e qumështit. 

- Grumbullimi i qumështit dhe marrja e mostrave për analiza. 

- Analizat e qumështit. 

- Teknologjia e përpunimit të qumështit. 

- Ambalazhimi dhe ruajtja e produkteve të qumështit. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit e punës.  

- Pranimi klasifikimi dhe analizimi  mishit 

- Ambalazhimi dhe deponimi i mishit 

- Pranimi  dhe klasifikimi i lëndës së parë 

- Dezinfektimi i enëve dhe mjedisit të punës.  

- Filtrimi dhe analizimi i qumështit 

- Deponimi dhe aplikimi i temperaturave në ruajtje 

- Zbaton proceset teknologjike për përpunimin e qumështit. 

- Ambalazhimi dhe deponimi i mishit dhe qumështit. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 



 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve. 

RM7: Nxënësi vjelë dhe klasifikon prodhimet bujqësore  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë momentin më të përshtatshëm për vjeljen e prodhimeve bujqësore; 

- të përzgjedhë veglat dhe pajisjet për vjelje; 

- të përcaktojë llojin e prodhimit për vjelje; 

- të përdorë më siguri të lart veglat dhe pajisjet e punës; 

- të vjelë në mënyrë të duhur më dorë apo më makineri; 

- të respektojë standardet e prodhimeve që vjelen;  

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vjeljës së prodhimeve 

bujqësore. 

- të përzgjedhë veglat dhe makineritë për klasifikim; 

- të përcaktojë llojin e prodhimit për klasifikim; 

- të respektojë kriteret për klasifikim; 

- të zgjedhë prodhimet e mira për ambalazhim; 

- të hudhë në vend të duhur prodhimet që nuk i plotësojnë kushtet për treg; 

- të zbatojë rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe të mbrojë mjedisin nga mbeturinat. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Makina për vjelje, klasifikim,amballazhim dhe dezinfektim 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajime të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për grumbullimin e 

prodhimeve bujqësore. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD, grafoskopi). 

- Fjalor terminologjik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i momentit më të përshtatshëm për vjelje. 

- Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për vjeljen e prodhimeve bujqësore. 

- Përcaktimi i llojit të prodhimit për vjelje. 

- Përdorimi i veglave dhe pajisjeve për vjeljen e prodhimeve bujqësore. 

- Vjelja më dorë e prodhimeve bujqësore. 

- Vjelja më makineri e prodhimeve.  



 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë vjeljes së prodhimeve bujqësore. 

- Përzgjedhja e veglave dhe makinerive për seleksionim – klasifikim të prodhimeve bujqësore. 

- Përcaktimi i llojit të prodhimit për seleksionim. 

- Kriteret e seleksionimit. 

- Klasifikimi sipas standardeve. 

- Përgatitja e prodhimit të mirë të klasifikuar për ambalazhim. 

- Trajtimi i prodhimeve të dëmtuara që nuk i plotësojnë kushtet për treg. 

- Rregullat e punës gjatë klasifikimit dhe ruajtja e mjedisit nga hedhjet e mbeturinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i periudhës dhe mënyrës së vjeljes së produkteve sipas llojeve të tyre. 

- Përdorimi dhe manipulimi i mjeteve dhe pajisjeve të punës. 

- Zbatimi i standardeve për seleksionimin e produkteve bujqësore sipas llojit të tyre. 

- Vjelja dhe klasifikimi i produkteve bujqësore.  

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM8: Nxënësi bënë mjeljen e kafshëve shtëpiake dhe kryen veprimet me qumësht pas mjeljes 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përcaktojë kohën e mjeljes së kafshëve; 

- të përcaktojë metodën e mjeljes së kafshëve; 

- të kryejë mjeljen e kafshëve; 

- të përdor makinat për mjeljen e kafshëve ; 

- të kryejë veprime me qumësht pas mjeljes së  kafshëve; 

- të  kryejë detyrat e mirëmbajtjes para fillimit dhe pas kryerjes së mjeljes; 

- të  bëjë riparimin e pjesërishëm (zëvendësimin e pjesëve të dëmtuara) të defekteve në makinën  

mjelëse të qumështit; 

- të pastrojë veglat, pajisjet dhe makinën mjelëse pas përfundimit të mjeljes së  kafshëve; 

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë e bagëtive. 

- Vegla, pajisje, makinë mjelëse dhe mjete tjera të nevojshme  (mantelë, dorëza, kapelë, çizme prej 

gome). 

- Fletëraport për punë. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Përcaktimi i mjeteve për mjeljen me dorë. 

- Përcaktimi i kohës për mjelje. 

- Përgatitja  e kafshës për mjelje. 

- Përdorimi i veglave, pajisjeve dhe makinës për mjelje. 

- Mënyrat  e mjeljes së kafshëve. 

- Rregullat e sigurisë teknike dhe ruajtjes së mjedisit gjatë mjeljes së  kafshëve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përcaktimi i kohës dhe mënyra e mjeljes së kafshëve. 

- Kryerja e veprimeve të duhura me qumësht pas mjeljes së kafshëve. 

- Mirëmbajtja e duhur e pajisjeve para dhe pas mjeljes sipas rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së 

mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM 9: Nxënësi grumbullon, ambalazhon dhe prodhimet  bujqësore 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të caktojë lokacionin për grumbullimin e prodhimeve bujqësore; 

- të përzgjedhë veglat dhe materialin e nevojshëm; 

- të pastrojë më kujdes vendin e grumbullimit; 

- të bëjë dezinfektimin dhe sigurimin e pajisjeve për ajrosje; 

- të respektojë rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së vendit për 

grumbullimin e prodhimeve bujqësore. 

- të respektojë kriteret e zgjedhjes së ambalazhit; 

- të zbatojë kriteret e ambalazhimit; 

- të bëjë pastrimin  dhe të zgjedhë procedurat më të përshtatshme  për pastrim; 

- të respektojë kërkesat e ruajtjes së prodhimeve; 

- të vendosë prodhimet e ambalazhuara në depo;  

- të zbatojë rregullat e sigurisë në punë. 

Kushtet e nevojshme: 

- Fermë bujqësore. 

- Mjedise të prodhimeve bujqësore. 

- Makina për vjelje, klasifikim, ambalazhim dhe dezinfektim 

- Depo për ruajtje. 

- Mirëmbajtja dhe higjiena e pajisjeve 

- Komplet ambalazhe dhe pajisje të nevojshme. 



 

 

- Mjetet transportuese. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për grumbullimin e 

prodhimeve bujqësore. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD, grafoskopi). 

- Mjete teknike transporti për terren. 

- Fjalor terminologjik. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD, grafoskopi). 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Caktimi i lokacionit për grumbullimin e prodhimeve bujqësore. 

- Përzgjedhja e veglave  dhe materialit të nevojshëm për përgatitjen e vendit të grumbullimit. 

- Pastrimi dhe dezinfektimi i vendit të grumbullimit. 

- Sigurimi  i pajisjeve për ajrim.  

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë përgatitjes së vendit për grumbullimin e 

prodhimeve bujqësore. 

- Kriteret e përzgjedhjes së prodhimit. 

- Përzgjedhja e ambalazhit. 

- Kriteret e ambalazhimit. 

- Pastrimi dhe procedurat e pastrimit. 

- Ambalazhimi sipas kërkesave për ruajtje dhe treg. 

- Vendosja e prodhimit të ambalazhuar në vendin e caktuar për ruajtje dhe treg. 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit gjatë ambalazhimit dhe paketimit të 

prodhimeve bujqësore. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Përzgjedhja e vendit për grumbullimin e produkteve 

- Klasifikon produktet dhe ambalazheve sipas produkteve 

- Ruajtja e produkteve bujqësore. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM10: Nxënësi ruan prodhimet bujqësore gjatë qëndrimit në depo 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 



- të caktojë vendin më të përshtatshëm për ruajtjen e prodhimeve bujqësore duke u bazuar në 

llojin e prodhimit; 

- të respektojë  kriteret e vendosjes së prodhimit; 

- të lëshojë në veprim në momentin e duhur stabilimentet e ajrimit; 

- të kontrollojë kohë pas kohe prodhimet gjatë ruajtjes; 

- të largojë më kujdes prodhimet e dëmtuara; 

- të zbatojë planin e hedhjes së prodhimeve të dëmtuara; 

- të bëjë regjistrimin e saktë të prodhimeve; 

- të respektojë rregullat e kujdesit teknik e të mbrojtjes së mjedisit nga hudhja e mbeturinave. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të prodhimeve bujqësore. 

- Makina për vjelje, klasifikim, ambalazhim dhe dezinfektim 

- Depo për ruajtje. 

- Komplet ambalazhe dhe pajime të nevojshme. 

- Mjetet transportuese. 

- Katalog dhe udhëzime për përdorimin e makinave të nevojshme për grumbullimin e 

prodhimeve bujqësore. 

- Fletë – raport për punë. 

- Materiale studimore. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD, grafoskopi). 

- Mjete teknike transporti për terren. 

- Fjalor terminologjik. 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Caktimi i vendit për ruajtje të prodhimeve bujqësore. 

- Kriteret e vendosjes së prodhimeve. 

- Lëshuarja në veprim e stabilimenteve të ajrimit. 

- Kontrollimi i prodhimeve gjatë ruajtjes në depo. 

- Largimi i prodhimeve të dëmtuara 

- Zbatimi i planit për hudhjen e prodhimeve të dëmtuara. 

- Regjistrimi i saktë i prodhimeve.  

- Rregullat e kujdesit teknik e të mbrojtjes së mjedisit nga hudhja e mbeturinave. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Kontrollimi dhe largimi i produkteve të dëmtuara. 

- Kujdesi për ventilimin, lagështinë dhe dritën në depo. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim. 

- Listë kontrolli. 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 



ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 



PERSHKRUESI I MODULIT 15 

“Marketingu dhe shitja e prodhimeve bujqësore- blegtorale”  

Klasa 12 

Titulli i Kualifikimit: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Vlera e Kredive të Modulit: 6.4 Kredi (64 orë mësimore) në Nivelin 4 të KKK 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

Rezultatet Mësimore (RM) të Modulit “Marketingu dhe shitja e prodhimeve bujqësore”, klasa 12: 

RM1: Nxënësi shpjegon rëndësinë e marketingut dhe faktorëve të tij 

RM2: Nxënësi përkufizon tregun 

RM3: Nxënësi shpjegon për produktin, plasimin e tij në treg dhe  fazat e zhvillimit të  produktit 

RM4: Nxënësi tregon për sjelljen e konsumatorëve , shpërndarjen (distribuimin) e produkteve. 

RM5: Nxënësi interpreton promocionet 

RM6: Nxënësi shpjegon politikën e çmimeve    

RM1:  Nxënësi shpjegon rëndësinë e marketingut dhe faktorëve të tij 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë rëndësinë e marketingut për fermën; 

- të shpjegojë nocionin e marketingut; 

- të shpjegojë elementet e marketingut bujqësor; 

- të shpjegojë drejtimet e marketingut; 

- të përshkruajë faktorët që rrethojnë sistemin e marketingut; 

- të përshkruajë faktorët  e mjedisit; 

- të shpjegojë funksionet e marketingut bujqësor; 

- të analizojë drejtimet e marketingut. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Sigurimi i stendave për panair 

- Broshurat, fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogjet e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni i marketingut. 

- Orientimet e biznesit. 

- Orientimi në prodhim dhe  shitje.   

- Orientimet në marketing. 

- Faktorët që e rrethojnë sistemin e marketingut. 

- Faktorët e brendshëm dhe të mjedisit. 

- Elementet e marketingut. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 



 

- Interpretimi i nocionit dhe rëndësisë së marketingut. 

- Dallimi i faktorëve që ndikojnë në marketing. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM2:  Nxënësi përkufizon tregun 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të njohë rolin e tregut për produktet bujqësore; 

- të dedikojë produktet për tregun e synuar; 

- të shpjegojë dimensionet e tregut; 

- të shpjegojë klasifikimin e tregut; 

- të analizojë tregun e tanishëm; 

- të parashikojë analizën e tregut potencial; 

- të përfitojë nga parashikimet e shitjeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Tregjet potenciale 

- Broshurat, fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Tregu dhe kuptimi i tij . 

- Analiza e kërkesës së konsumatorit. 

- Hulumtimi i tregut. 

- Klasifikimi dhe  dimensionet e tregut. 

- Zgjedhja e tregut të synuar. 

- Parashikimi i shitjeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Dallimi i tregjeve dhe konsumatorëve. 

- Klasifikimi i tregjeve. 



 

- Përgjigjet kërkesave të konsumatorëve 

- Zbaton  i rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM3: Nxënësi shpjegon për produktin, plasimin e tij në treg dhe  fazat e zhvillimit të  produktit 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë kuptimin e produktit; 

- të klasifikojë produktin; 

- të përshkruajë dizajnin; 

- të zgjedhë ambalazhin adekuat për produktet; 

- të shpjegojë garancionet e përdorimit të produktit; 

- të shpjegojë nevojën për plasimin e produktit të ri në treg; 

- të analizojë kontrollin e  zhvillimit të produktit të  ri; 

- të tregojë aftësitë për shitje. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Ambalazhimi 

- Broshurat, fllajerat, vizitkartat etj. 

- Katalogjet e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni i produktit. 

- Klasifikimi i produktit. 

- Ambalazhimi i produktit. 

- Estetika dhe dizajni i produktit. 

- Shërbimet e shitjes. 

- Garancionet. 

- Braktisja e produkteve të vjetra dhe lansimi i  produkteve të reja. 

- Nocioni i produktit të ri. 

- Nevojat për lansimin e produktit të ri. 



 

- Fazat e zhvillimit të produktit të ri. 

- Planifikimi dhe kontrolli i zhvillimit të  produktit të ri. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Ambalazhimi dhe plasimi i produkteve në treg. 

- Realizimi i shitjeve. 

- Klasifikimi i produkteve. 

- Zbaton  i rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM4:  Nxënësi tregon për për sjelljen e konsumatorëve, shpërndarjen (distribuimin) e produkteve. 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë kuptimin e sjelljes së konsumatorëve; 

- të analizojë sjelljen e konsumatorëve të konsumit të gjerë dhe industrial; 

- të përshkruajë faktorët që ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve; 

- të shpjegojë mënyrën e marrjes së vendimeve  nga ana e konsumatorëve; 

- të shpjegojë kuptimin e shpërndarjes; 

- të dallojë llojet dhe veçorit e kanaleve të  shpërndarjes; 

- të analizojë zgjedhjen e kanaleve për shpërndarje. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Broshurat, fllajerat,vizitkartat etj. 

- Konsumatori 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni i sjelljes së konsumatorëve. 

- Sjelljet e konsumatorëve të  konsumit të gjerë dhe  industrial.    

- Faktorët kryesor që ndikojnë në  sjelljen e konsumatorëve. 

- Nocioni i shpërndarjes. 

- Veçorit dhe llojet e kanaleve të shpërndarjes. 



 

- Zgjedhja e kanaleve të shpërndarjes. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Realizimi i distribuimit të produkteve për shitje. 

- Klasifikimi i konsumatorëve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM5: Nxënësi interpreton promocionet                  

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë kuptimin  e promocionit; 

- të aplikojë format e promocionit; 

- të realizojë shitjen; 

- të bëjë tërheqjen e  konsumatorëve për blerjen e produkteve; 

- të reklamojë produktet për shitje; 

- të përdor mjetet e propagandës ekonomike si: radio ,TV,shtypin ,internetin etj; 

- të analizojë efektet e propagandës ekonomike. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Broshurat, fllajerat,vizitkartat etj. 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni dhe format e promocionit. 

- Shitja personale. 

- Nxitja e shitjes. 

- Publicitetet. 

- Propaganda ekonomike. 

- Rëndësia e propagandës ekonomike. 

- Mediat e propagandës  ekonomike. 

- Efektet e propagandës ekonomike. 



 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Reklamimi i produkteve. 

- Dallimi i formave të promocioneve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 

RM6:  Nxënësi  shpjegon për politikën e çmimeve                 

Kriteret e Vlerësimit të nxënësit: Nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë kuptimin e çmimit; 

- të përshkruajë faktorët që ndikojnë në vendosjen e çmimit; 

- të parashikojë kostot; 

- të hulumtojë çmimet tregjeve të ndryshme; 

- të analizojë lidhjen çmim-kërkesë; 

- të realizojë oferta në bazë të çmimeve të konkurrentëve; 

- të shpjegojë çmimet promovuese; 

- të shtjellojë ndryshimin e çmimeve; 

- të arsyetojë uljen- ngritjen e çmimeve. 

- të analizojë reagimet e blerësve, konkurrentëve , konsumatorëve ndaj ndryshimit të çmimeve. 

Kushtet e nevojshme: 

- Mjedise të praktikës për marketing të produkteve bujqësore. 

- Kompleti i veglave, mjeteve të transportit, pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për marketing. 

- Broshurat, fllajerat, vizitkartat etj. 

- Kostot 

- Kërkesa e konsumatorëve 

- Katalogët e ndryshme. 

- Teknologji e nevojshme mësimore (TV, kompjuter, interneti, CD ,projektor etj). 

- Mjete teknike transporti për teren. 

- Mbajtja e shënimeve 

Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Nocioni i çmimit. 

- Faktorët që ndikojnë në vendosjen e çmimeve. 

- Faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. 

- Çmimi në tipet e ndryshme të tregut. 



 

 

- Lidhja  çmimi-kërkesë. 

- Ofertat dhe çmimet e konkurrencës. 

- Ndryshimet e çmimeve. 

- Fillimi i ngritjes  dhe uljes së çmimeve. 

- Reagimet e blerësve , konkurrentëve dhe konsumatorëve ndaj ndryshimit të çmimeve. 

Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi: 

- Caktimi i kostos për produktin final. 

- Hartimi i ofertave të ndryshme. 

- Hulumtimi i konkurrencës, çmimeve dhe kërkesave të blerësve. 

- Zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen te nxënësi: 

- Komunikimi korrekt. 

- Bashkëpunimi. 

Kërkesat për Vlerësimin e nxënësve: 

Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

- Listë kontrolli 

Evidentimi i Vlerësimit: 

- Test me shkrim që verifikon shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të kritereve të vlerësimit me 

karakter teorik.  

- Kufiri minimal i kalueshmërisë në testin me shkrim është kur nxënësi plotëson 45% të pikëve 

ndërsa në vlerësimin praktik është kur plotëson 80% të kritereve të vlerësimit në Listën e 

kontrollit. 


